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O que é o homem? Ora, o que define a existência 

humana, o que caracteriza a realidade humana é 

exatamente o trabalho. O homem se constitui como 

tal à medida que necessita produzir continuamente 

sua própria existência. É o que diferencia o homem 

dos animais: os animais têm sua existência 

garantida pela natureza e, por consequência, eles 

se adaptam à natureza. O homem tem de fazer o 

contrário: ele se constitui no momento em que 

necessita adaptar a natureza a si, não sendo mais 

suficiente adaptar-se à natureza. Ajustar a natureza 

às necessidades, às finalidades humanas, é o que 

se faz pelo trabalho. Trabalhar não é outra coisa 

senão agir sobre a natureza e transformá-la 

(SAVIANI, 2003, p.133). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESUMO 

 

Esta tese objetiva examinar a formação dos profissionais da educação tecnológica, 
a partir da compreensão de politecnia, com a qualidade necessária ao enfretamento 
dos ditames da contemporaneidade. Trata-se de uma pesquisa histórico-crítica, 
que trabalha as concepções teóricas pertinentes ao tema, respeitando a que é o 
fundamento desse trabalho: o materialismo histórico. Trabalha-se, em especial, 
Marx e Gramsci, sobretudo no que se refere à politecnia e à formação de 
profissionais da educação. Ainda, contempla questões que obstaculizam um 
trabalho de formação de qualidade na instituição de ensino pública, buscando 
compreender a formação do profissional da educação nas determinações do 
mundo hodierno e identificando os problemas que impossibilitam o 
desenvolvimento do trabalho educacional de qualidade na instituição de educação 
tecnológica. Como recurso metodológico, a concepção dialética que dá 
sustentação ao estudo de caso. Buscou-se investigar, no polo empírico, uma 
Instituição de Ensino Pública Federal, de porte Médio, do Estado do Paraná. Foram 
realizadas entrevistas a partir de instrumentos específicos, junto aos professores, 
para a verificação da existência de política de formação de seus profissionais da 
educação, bem como os que consideram importante esta formação. Também se 
buscou conhecer a compreensão que estes profissionais possuem sobre politecnia, 
enquanto desafio, para a qualidade do exercício profissional no mundo do trabalho. 
Em meio à análise dos dados, à luz dos fundamentos teórico-metodológicos, 
contatou-se o quase total não conhecimento do que vem a ser politecnia, por parte 
dos profissionais que responderam à investigação feita, similarmente à evidência 
de que sua formação se restringe aos conteúdos técnicos de sua graduação. Foi 
verificada, também, a necessidade da compreensão de que a construção de uma 
política de formação concebida na politecnia para os profissionais da educação 
tecnológica trará contribuições significativas ao trabalho desses profissionais e, 
consequentemente, para os alunos e para aqueles que estarão comprometidos 
com a formação voltada à verdadeira cidadania humana e ao mundo do trabalho 
de seus acadêmicos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Formação profissional. Políticas públicas. Política 
educacional. Politecnia. Trabalho. Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 
This thesis aims to examine the training of technology education professionals, from 
the understanding of polytechnics, with the quality is necessary to meet the dictates 
of contemporary. This is a historical-critical research that works on the theoretical 
conceptions, pertinent to the theme, respecting what is the basis of this work: 
historical materialism. In particular, Marx and Gramsci are envolved, 
especiallywithregard to polytechnics and the training of professionals in education. 
Still, it contemplates questions that hinder a work of quality formation in the 
institution ofpubliceducation, attemptingtounderstandthe training of the education 
professional in the determinations of today's world and identifying the problems that 
make it impossible for the development of quality educational work in the institution 
of technological education. As a methodological resource, the dialectical conception 
supports the case study. It wasaimedtoinvestigate, in the empirical pole, a Public 
Education Institution, of mediumsize, of Paraná State. Interviews werecarried 
out,usingspecificinstruments, with the teachers, to verify the existence of a training 
policy for their education professionals, as well as those who consider this training 
important. It was also sought to know the understanding that these 
professionalshaveaboutpolyethnic as a challenge, for the quality of the professional 
exercise in the world of work. In the midst of the analysis of the data, in the light of 
the theoretical-methodological foundations, the almost total lack of knowledge of 
what has become polytechnics was contacted by the professionals who answered 
the investigation, similarly to the evidence that their training is restricted to the 
technical contents of their degree. It was also verified the need to understand that 
the construction of a training policy conceived in the polytechnic for the 
professionals of the technological education will bring significant contributions to the 
work of these professionals and, consequently, for the students and for those who 
will be committed to the formation aimed at true human citizenship and the world of 
the work of its academics. 
 
KEYWORDS: Professional training. Public policy. Educational politics. Politecnia. 
Job. Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Tuiuti do Paraná, na linha de pesquisa Políticas 

Públicas e Gestão da Educação, que tem como objetivo refletir sobre a educação 

contemporânea, investigando as políticas públicas, a gestão da educação e a ações 

pedagógicas que acontecem na escola, no sistema educacional e na sociedade. 

Trata, ainda, a presente pesquisa, da formação continuada dos profissionais 

da educação tecnológica, tendo como objetos os desafios da formação politécnica, 

no Instituto Federal do Paraná - IFPR. A escolha do objeto é fruto da proximidade 

do autor com a Instituição, na qual atua como docente. Atualmente, encontra-se na 

gestão de um dos Campus. 

Nesse contexto, considera-se fundamental a construção de políticas 

públicas voltadas à formação continuada desses profissionais, além das já 

existentes, desde que solidamente fundamentadas em uma relação trabalho e de 

educação que forme profissionais competentes e conhecedores do contexto em 

que vão atuar com todas as suas contradições no movimento histórico da 

contemporaneidade. 

No contexto das Políticas Públicas para a educação, a formação de 

professores da educação tecnológica aparece como um campo de debates em 

evidência, apresentando, inclusive, inúmeros trabalhos resultantes de pesquisas 

realizadas em todas as regiões do país com diversos enfoques, enfatizando as 

especificidades dessa formação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 

(BRASIL, 1996) ressaltou a formação de professores como uma forma de garantir 

a qualidade da educação que, naquele momento, passou por uma reforma, por 

meio de referida lei. A proposição de formação em nível superior para todos os 

professores que atuavam na Educação Básica, a ser buscada dentro da década da 

Educação, como previa a lei no seu artigo 87, § 4º, acabou sendo revogada pela 

Lei nº 12.796/13 (BRASIL, 2013). Nesse intervalo, diferentes programas foram 

implantados para a formação, a serviço dos professores que já atuavam nas redes 

públicas de ensino no período pós LDBEN (BRASIL, 1996). No entanto, a 

necessidade presente não foi contemplada em sua totalidade, o que leva 

àdiscussão acerca da formação de professores, a qual está vinculada à 
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qualidade do ensino, tendo em vista a necessidade de uma formação sólida 

e bem embasada, para que esses profissionais possam atender aos alunos 

que tiveram garantido o seu direito à educação, oriundos dos mais variados 

meios, culturas e costumes. 

 As transformações em curso, que acontecem em todas as esferas da vida 

social, atingem a educação em sua essência, impingindo questões fundamentais, 

como: Que homem educar? Que profissional formar? Para quê? Para quem? Quais 

as determinações do mundo hodierno? Em que contexto societário vai viver e vai 

trabalhar?  

Tais indagações devem ser compreendidas dentro da sociedade brasileira 

desigual, que é apontada em estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), segundo o qual houve aumento no número de desempregos em 

mais de 02 milhões de pessoas ao longo de 2016, atingindo a marca de 12 milhões 

de brasileiros sem trabalho. Nos próximos anos, a expectativa é de que a situação 

piore ainda mais. Dos atuais 11,8% de desempregados, as projeções dos agentes 

econômicos indicam que para o ano de 2017 chegue a 12,7% ou até 13% da 

população fora do mercado de trabalho. Se esses números se confirmarem, serão 

pelo menos mais de um milhão de pessoas desempregadas neste ano. O Brasil só 

deve recuperar o estoque de vagas que tinha em 2014, quando o país vivia situação 

de pleno emprego, entre os anos 2020 e 2021. 

Outro dado preocupante é o aumento da extrema pobreza no país, que não 

ocorria desde 2009, segundo dados do IBGE. A quantidade de famílias com 

rendimento inferior a 25% do salário-mínimo subiu, em 2015, de 8% para 9,2%. O 

aumento de famílias em extrema pobreza só não foi maior por conta de pensões e 

de benefícios do INSS, que têm aumentos atrelados ao salário mínimo e aos 

programas sociais de transferência de renda. Porém, essas conquistas estão 

ameaçadas pela reforma da Previdência, que deverá acabar com a vinculação 

entre salário mínimo e benefícios, além de reduzir o número de pessoas atendidas. 

Ao mesmo tempo, os cortes de programas sociais também vão atingir a população 

mais pobre, que depende dessas iniciativas até mesmo para não passar fome.  

Estes cortes fizeram com que a desigualdade voltasse a aumentar no país, 

atingindo patamares recordes em 2016, ao passo que o desemprego fez com que 
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a disparidade da renda domiciliar per capita no Brasil registrasse o primeiro 

aumento em 22 anos, desde o início do Plano Real1, como mostra o índice de Gini2. 

De acordo com esse índice - o indicador que varia de zero a um e que, 

quanto mais perto de zero estiver, mais igual é -, a sociedade chegou a 0,5229 em 

2015, obtendo alta de 1,6% em relação a 2014. Com o resultado, o Brasil voltou 

três anos no tempo e anulou a redução da desigualdade registrada em 2014 e em 

2015. 

Realidade essa muito diferente da projetada em 2010, pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a partir de dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), que previa que o Brasil eliminaria a miséria e reduziria a pobreza a apenas 

4% da população até 2016.  

 Estes dados precisam ser compreendidos também dentro da sociedade 

mundial, na qual desigualdade social, segundo Thomas Piketty, em seu livro O 

Capital no Século XXI3, levou o aumento, nas últimas décadas, do quadro atual, em 

que os 0,1% mais ricos detém20% do patrimônio global; os 1% que estão na parte 

superior da pirâmide social, perto de 50% e os 10% superiores, entre 80% a 90%. 

Para combater essa tendência perversa do capitalismo à concentração de riquezas, 

o autor francês acima citado propõe uma série de medidas tributárias, como o 

aumento da tributação das rendas, das heranças e do patrimônio, a partir do 

incremento da progressividade, além da introdução de um imposto sobre grandes 

capitais em escala mundial e da adoção da transparência internacional como forma 

de combater a concorrência fiscal entre países. 

                                                           
1O Plano Real foi um plano econômico, desenvolvido e aplicado no Brasil durante o governo de 

Itamar Franco. Desenvolvido em 30 de junho de 1994, tinha como principal objetivo à redução e o 
controle da inflação.Elaborado pelo ministro da Fazenda Ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, o plano de estabilização da economia contou com a participação dos seguintes 
economistas: Gustavo Franco, Pérsio Arida, Pedro Malan, Edmar Bacha, André Lara Rezende, entre 
outros. (https://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/plano_real.htm - Acesso em 24/10/2016) 
2O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau 
de concentração de renda em determinado grupo.Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 
mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a 
cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 
um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o 
Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos 
(http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:catid=28&Itemid
=23 – Acesso em 04/ 09/2016) 
3 PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. Trad. Mônica Baumgarten de Bolle. Rio de Janeiro: 
Intríseca, 2014. 
 

https://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/plano_real.htm
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:catid=28&Itemid=23
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:catid=28&Itemid=23
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Nesse contexto, nesta última década, as condições econômicas e sociais do 

Brasil têm mostrado instabilidade em todos os movimentos destas estatísticas, 

tornando mais evidente a necessidade de uma sólida formação profissional que 

capacite e qualifique os sujeitos egressos das universidades e, no caso em 

questão, dos Institutos Tecnológicos Federais de Educação a enfrentarem o mundo 

do trabalho com competência e profissionalismo, pautados em uma formação mais 

humana.   

 Esta realidade há de ser muito bem apreciada, sobretudo quando se propõe 

refletir sobre a educação contemporânea, investigando as políticas públicas, a 

gestão da educação e os processos pedagógicos que ocorrem na escola, no 

sistema educacional e na sociedade. Ainda, há de se refletir a respeito das políticas 

públicas que necessitam ser implementadas, isto porque se entende que o 

desenvolvimento pleno da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho passam necessariamente pela educação, entendida 

como “mediação no seio da prática social global” (SAVIANI, 2013, p 120).  

 Em outras palavras, é a educação que deve ser entendida como o pleno 

exercício da vida humana, buscando com que a pessoa possa conhecer seus 

direitos e obrigações, o que propicia a formação de cidadãos movidos conforme 

princípios democráticos e ideais de solidariedade humana.  

Saviani (2002) afirma que a função da escola é ensinar/transmitir os 

conteúdos construídos historicamente pela sociedade, que, segundo Ferreira 

(2003, p. 113), são “conteúdos da vida que abrangem os conteúdos científicos da 

cultura erudita, social, tecnológica e os conteúdos éticos de convivência social”.  

Esta instituição precisa nutrir o alunado de conhecimentos que permitam 

perceber as injustiças do sistema econômico-social, para que trabalhem pela 

superação destas que assolam a sociedade brasileira e mundial. Assim, estar-se-á 

trabalhando em prol da formação plena dos sujeitos que a compõem e de pessoas 

melhores, auxiliando no processo de humanização da sociedade. 

Vale lembrar Mészáros (2005), quando defende que a tarefa educacional é 

simultaneamente a tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora. 

Elas são inseparáveis.  
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Para Mészáros (2005) 

 
A transformação social radical é inconcebível sem uma concreta e ativa 
contribuição da educação no seu sentido amplo. O inverso também é 
verdadeiro: a educação não pode funcionar suspensa no ar, podendo e 
devendo ser articulada dialeticamente com as condições modificáveis e 
com as necessidades da transformação social emancipadora e 
progressiva em curso. (MÉSZÁROS, 2005, p.128). 

 

 Segundo ainda o mesmo autor,  
 

as premissas teóricas não podem se opor às programáticas: devem estar 
relacionadas entre si, bem como às táticas imediatas, mediatas e 
históricas, para que se possa enfrentar o capital com uma educação que 
reconheça a necessidade de superação da barbárie à qual foi levada a 
humanidade diante da subsunção do trabalho ao capital.(MÉSZÁROS, 
2005, p.128). 

 

Por isso, a educação e, principalmente, a escola precisam ter a sólida 

compreensão do tipo de homem que quer formar e para que tipo de sociedade se 

pretende fazê-lo, indo além do que os organismos internacionais incentivam, 

procurando proporcionar a convivência democrática e não autoritária, para que 

saibam, mais tarde, atuar na sociedade não só de forma competente, mas, 

principalmente, de forma justa, humana e ética.  

Diante disso, é preciso perceber que as intenções expressas pelos 

Organismos Internacionais com a educação, além de “formar a classe 

trabalhadora”, ainda justificam-se como uma tentativa de melhoria do índice de 

desenvolvimento humano dos países em desenvolvimento. Estas intenções 

expressas, entretanto, não se efetivam concretamente, pois a pobreza e a miséria 

vêm se tornando um sério problema para a humanidade, que está sendo reduzida 

ao extermínio de pessoas por ausência das condições básicas de sobrevivência.  

Desta forma como diz Méstzaros (2005), a educação que poderia contribuir 

de forma significativa para um processo lento, mas possível, de transformação, 

acaba ficando, tristemente, como responsável para abastecer de conhecimentos 

técnicos o capital humano imperioso para o sistema produtivo, sendo desta forma 

cooptada pelos interesses das classes privilegiadas empresários e capitalistas. 

Se faz necessário, superar, o nexo instrumental do sistema capitalista, que 

propaga a meritocracia, a competitividade e o lucro exacerbado, em vista de 

empreender esforços para que se pense a educação de acordo com a formação 

humana plena. É, portanto, necessário pensar em uma educação que contribua 

para a emancipação, tendo em vista a imaterialidade do conhecimento, pois:  
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É fundamental a compreensão de que o campo pedagógico se constitui 
enquanto trabalho não-material, onde trabalho e produto não se separam 
e não se acumulam com fins de negociação, tal como acontece nas 
empresas. Por trabalho não-material entende-se aquele que não se 
separa do ato da produção e não se subordina aos meios e às finalidades, 
constituindo-se enquanto meio e fim num processo de permanente 
construção e ressignificação do conhecimento historicamente produzido 
(DOURADO, 2006, p.89). 

 

 Nesse sentido, a busca do sentido da educação é, também e 

fundamentalmente, compromisso da educação profissional, que objetiva, 

essencialmente, promovê-la, entendida enquanto formação humana, 

proporcionando ao alunado um desenvolvimento humano, científico e tecnológico, 

ético estético e político, isto é: politécnico, de modo que se adquiram condições 

para enfrentar as exigências do mundo hodierno.  

Esse trabalho precisa acontecer a partir de aprofundadas pesquisas, 

estudos, debates e diálogos, que envolvam os campos da educação, do trabalho, 

da ciência, da tecnologia, da cultura e da inovação pautada nos direitos humanos 

e de cidadania. Para isso, faz-se necessário promover e desenvolver atividades 

que atendam à diversidade cultural, às necessidades dos sujeitos e de suas 

comunidades e à integração dos diferentes saberes do ponto de visto teórico e 

prático, que possibilitarão a formação integral dos sujeitos. Isso também se 

apresenta como condição necessária para que a educação profissional e 

tecnológica supere a racionalidade instrumental 4 , que se limita em ser uma 

educação justificada estritamente pelas demandas do mercado.  

Segundo Bitencourt& Santos (2013) 

 
Na atualidade, a criatividade humana e as tecnologias decorrentes dela 
alteraram significativamente os universos da comunicação e da 
informação. Hoje, não é absurdo pensar que uns conjuntos de nós 
heterogêneos, ligados por conexões não lineares, resultam em outra 
percepção, uma nova forma de organização do conhecimento. Trata-se 
de uma era de convergência, na qual tecnologias do passado coexistem 
com tecnologias de ponta e abrem um oceano de possibilidades para os 
sujeitos desse tempo, sujeitos que precisarão aprender a navegar em um 
oceano de incertezas, através de arquipélagos de certezas. 
(BITENCOURT & SANTOS (2013, p.2) 

 

                                                           
4 É a razão técnico-científica, que faz das ciências e das técnicas não um meio de liberação dos 
seres humanos, mas um meio de intimidação, medo, terror e desespero. (Marilena Chauí. Convite 
à Filosofia. 9. ed. São Paulo: Ática, 1997. p. 50).  
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Ainda segundo os mesmos autores 

 
esta é a era em que o saber não está centrado apenas no indivíduo, mas 
agrega também às instituições. Assim, o desenvolvimento e as escolhas 
que envolvem as tecnologias e seus usos carregam intencionalidades e 
desejos. As tecnologias são muito mais do que meros instrumentos, até 
porque todas carregam em si um potencial sócio político e, por isso, sua 
apropriação deve ser consciente e democrática. (BITENCOURT & 
SANTOS (2013, p.2) 

 

Com isso, é importante observar que, quando se reconhece o lugar central 

das tecnologias na organização das sociedades contemporâneas, entende-se que 

são elas, por consequência, um dos principais agentes transformadores dessas 

mesmas sociedades. Em relação à utilização de recursos tecnológicos no ambiente 

escolar, isso não é diferente: ela evolui junto com as necessidades e mudanças da 

sociedade.  

Neste sentido, Adam Schaff publicou, entre outras obras, A sociedade 

informática, em 1985, apresentando-o, conforme afirma Nascimento (2011) 

 

como um livro de "futurologia sócio-política", no qual procura responder à 
pergunta "que futuro nos aguarda?", no que se refere às dimensões 
sociais do desenvolvimento, dando conta de uma visão de futuro para 
vinte ou trinta anos. Para Schaff (1985), as três últimas décadas do século 
vinte mostram as sociedades humanas em meio a uma acelerada e 
dinâmica revolução da microeletrônica, em meio à qual as possibilidades 
de desenvolvimento são enormes, como são também enormes os perigos 
inerentes a elas, não só nos aspectos tecnológicos mas também nas 
relações sociais, uma vez que as transformações da ciência e da técnica, 
com as consequentes transformações na produção e nos serviços, 
deverão conduzir a transformações também nas relações sociais.( 
NASCIMENTO, 2011, p. 72-73) 

 
 

Nesta mesma direção, Bittencourt (2014), afirma,  

 
Talvez esse seja o paradoxo inscrito no seio de nossa sociedade 
tecnologizada. Simultaneamente ao fato de se ter obtido um considerável 
desenvolvimento material, há a dissolução, enquanto pessoas, pois 
pretende-se adequar todas as interações apenas àquilo que, de alguma 
maneira, proporcionará vantagens imediatas.(BITTENCOURT, 2014, p,1) 

 

Segundo Zygmunt Bauman, pensador polonês de grande vigor intelectual e 

conhecido por relacionar, em sua escrita, clareza argumentativa, profundidade e 

beleza retórica, a contemporaneidade que se experimenta atualmente é a era da 

liquidez. Isso porque, para o autor, assim como a água que escorre pelas mãos 
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sem que se consiga frear, os valores até então estabelecidos pela cultura ocidental 

como os mais nobres e elevados cada vez mais se diluem. 

 

Ainda segundo Bittencourt (2014),  

 

A vida líquida, portanto, é uma vida precária, vivida em condições de 
incerteza constante. Bauman (2007, p.10) constata que a vida na 
sociedade "líquido-moderna" é uma versão perniciosa da dança das 
cadeiras. O prêmio nessa competição é a garantia temporária de ser 
excluído das fileiras dos destruídos e evitar ser jogado no lixo (BAUMAN, 
2007).Esse processo simbólico de liquefação dos valores mais elevados 
da condição humana manifesta-se em diversas perspectivas da vida em 
sociedade, tendo como característica comum a incapacidade de se 
relacionar com a pessoa do "outro" de maneira plena, compreendendo, 
assim, sua subjetividade e singularidade. (BITTENCOURT, 2014, p,2-3). 

 
 

Assim, tende-se sempre a valorar a imagem do "outro" tal como ela se 

apresenta diante de nós, e não nela mesma, decorrendo daí os preconceitos, as 

diversas expressões de intolerâncias, em suma, a incompreensão da subjetividade 

do "outro", que, infelizmente, progressivamente perde a sua própria identidade, 

própria, única, para se tornar uma mera “coisa” com a qual se relaciona de maneira 

superficial, fria e egoísta. 

Neste contexto é que a educação profissional e tecnológica está inserida, 

pois ela passa por uma grande transformação, graças a políticas públicas que 

demonstram profunda compreensão de seu valor estratégico para o 

desenvolvimento do país. Por essa razão, nos últimos anos, esteve em curso um 

vigoroso plano de expansão da oferta desta modalidade, na educação brasileira.  

A educação profissional e tecnológica está convocada não só para atender 

às novas configurações do trabalho, mas também para contribuir com a elevação 

da escolaridade dos trabalhadores em geral. Nessa direção, a atual conjuntura 

histórica é extremamente favorável à transformação da educação profissional e 

tecnológica em importantes estratégias da produção científica e tecnológica 

nacional, principalmente porque o espaço social das práticas de ensino, pesquisa 

e inovação desenvolvidas nessa área possui características diferenciadas daquelas 

desenvolvidas no espaço do mundo acadêmico.  

Mais do que nunca, no momento em que aconteceu a expansão quantitativa 

da oferta de educação profissional, especialmente nos governos do ex-Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff por meio da reorganização da Rede 
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Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica5, é importante que se 

discutam políticas de formação continuada dos profissionais da educação6 atuantes 

nas Instituições que oferecem esta modalidade de ensino.  

Os Institutos Federais (IFs) são essencialmente esses espaços, pois estão 

relacionados ao conjunto das políticas para a educação profissional e tecnológica 

em curso, como: expansão da rede federal, cooperação com os estados e 

municípios, ensino médio integrado, educação à distância, sistema nacional de 

formação de professores, elevação da titulação dos profissionais das instituições 

federais e defesa de que a formação para o trabalho esteja vinculada à elevação de 

escolaridade dos trabalhadores. 

A Lei nº 11.892/08 criou 38 IFs, com as finalidades de ofertar educação 

profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades e de promover a 

integração e a verticalização da educação profissional, desde a educação básica 

até a educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal 

e os recursos de gestão (OTRANTO, 2010, p. 101). Segundo a legislação que os 

instituiu, os Institutos Federais devem constituir-se como centros de excelência na 

oferta do ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, além 

de qualificar-se como referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização aos 

docentes (Lei 11.892/08, art. 6º).  

Eliezer Pacheco, em seu livro “Os Institutos Federais: Uma Revolução na 

Educação Profissional e Tecnológica”, explica em que bases políticas e ideológicas 

estão estruturados esses Institutos. Assim: 

 
O Governo Federal tem implementado, na área educacional, políticas que 
se contrapõem às concepções neoliberais e abrem oportunidades para 
milhões de jovens e adultos da classe trabalhadora. Na busca de 
ampliação do acesso à educação e de permanência e aprendizagem nos 
sistemas de ensino, diversas medidas estão em andamento (BRASIL, 
MEC/SETEC, 2010, p.29).  

 
 

                                                           
5A Lei nº 11.892, de 29 de Dezembro de 2008,institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 
6 Neste trabalho, entende-se por profissional da educação o profissional que tem formação 
pedagógica e é responsável pela educação, enquanto concepção de formação omnilateral no 
ensino, pesquisa e extensão e que trabalha em todo ou qualquer nível da educação, quer seja 
educação básica ou superior. 
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Entre estas medidas estão a E-tec Brasil7, o Proeja8, o ProJovem9 e o 

Fundeb10 . No que tange ao ensino superior, o ProUni11, a UAB12 e a “implantação 

de uma dezena de novos campi universitários e quatro novas universidades que 

ampliam em milhares as vagas públicas nas universidades brasileiras” (BRASIL, 

MEC/SETEC, 2010).  

Em um primeiro olhar, parece que todos os problemas da educação serão 

resolvidos ou, pelo menos, minimizados a partir dessas medidas e da criação de 

instituições com as características dos Institutos Federais, pois, em outro 

documento, Pacheco, assim está escrito:  

 

O Instituto Federal aponta para um novo tipo de instituição identificada e 
pactuada com o projeto de sociedade em curso no país. Trata-se de um 
projeto progressista que entende a educação como compromisso de 
transformação e de enriquecimento de conhecimentos objetivos capazes 
de modificar a vida social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no 
conjunto da experiência humana, proposta incompatível com uma visão 
conservadora de sociedade. Trata-se, portanto, de uma estratégia de ação 
política e de transformação social (PACHECO, 2010, p. 17).  

                                                           
7Lançado em 2007, o sistema Rede e-Tec Brasil visa à oferta de educação profissional e tecnológica 
a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, 
públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios. 
Os cursos serão ministrados por instituições públicas.(http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil. 
Acesso em 07/06/2016.   
8 Proeja é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, 
na Modalidade de Jovens e Adultos, que tem por objetivo oferecer oportunidade da conclusão da 
educação básica, juntamente com a formação profissional àqueles que não tiveram acesso ao 
ensino médio na idade regular. 
(http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=187 – 
Acesso em 07/06/2016) 

9O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, com o objetivo de promover 
sua reintegração ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento 
humano, será desenvolvido por meio das seguintes 
modalidades: I - Projovem Adolescente - Serviço 
Socioeducativo;  II - Projovem Urbano; III - Projovem Campo - Saberes da Terra; 
e IV - Projovem Trabalhador. (Lei nº 11.692, de 10 de Junho de 2008.) 
10 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 
regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, 
que vigorou de 1998 a 2006.(http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao- 
Acesso em 07/06/2016) 
11O Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação, criado pelo governo 
federal em 2004, oferece bolsas de estudos, integrais e parciais (50%), em instituições particulares 
de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes 
brasileiros sem diploma de nível superior.(http://siteprouni.mec.gov.br/o_prouni.php- Acesso em 
07/06/2016) 
12A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece 
cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação 
universitária, por meio do uso da metodologia da educação a 
distância.(http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/educacao-a-
distancia-uab/4144-o-que-e - Acesso em 07/06/2016). 

http://portal.mec.gov.br/rede-e-tec-brasil
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=187
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=EMC&num_ato=00000053&seq_ato=000&vlr_ano=2006&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011494&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00006253&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
http://siteprouni.mec.gov.br/o_prouni.php
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/educacao-a-distancia-uab/4144-o-que-e
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/educacao-a-distancia-uab/4144-o-que-e
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Nesse contexto é que nascem, por meio da Lei nº 11.892/2008, os Institutos 

Federais, os quais passam a atuar em todos os níveis e em todas as modalidades 

da educação profissional, ofertando, inclusive, cursos de licenciatura. 

 Especializados na oferta de educação profissional e tecnológica, os IFs são 

considerados instituições de educação superior, básica e profissional, tendo entre 

seus objetivos a oferta de educação profissional, de educação básica integrada ao 

ensino profissional e de educação superior (da graduação à pós-graduação stricto 

sensu), trazendo também a atribuição de formar professores.  

 
Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica 
eprofissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educaçãoprofissionale tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 
com base naconjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 
as suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008, art. 2º). 

  

A Lei nº 11.892/2008 ressaltou a enorme série de atuação dos Institutos 

Federais, com a oferta de educação básica e superior, nas diferentes modalidades 

de ensino, trazendo, também, entre seus objetivos, a oferta de cursos visando à 

formação inicial e continuada de professores, para que atuem na educação básica. 

 Um dos principais teóricos, que escreveu relevante obra sobre política e 

educação (o qual foi fundamental na criação e a existência ao modelo de escola 

pretendido pelos Institutos), foi Gramsci, que deixou importantes escritos sobre 

política e educação (2006). Embora tenha analisado a especificidade da Itália, 

desenvolveu uma crítica à organização escolar de sua época e defendeu uma 

escola única inicial de cultura geral. Tal concepção é significativa para o caso 

brasileiro e para que se possa analisar a especificidade brasileira. Isso ao se 

considerar que, no Brasil, a escola tradicional não correspondeu aos interesses da 

classe trabalhadora, de modo que é tangível que a escola, visualizada no novo 

formato da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, possa mais uma 

vez representar a reafirmação da hegemonia burguesa em um processo de 

transformação de diferenças em desigualdades. 

Encontra-se em Gramsci (2006) a convicção de pensar a escola, sobretudo 

quanto aos seus compromissos, responsabilidades e significado, na construção do 

processo hegemônico. Ele se preocupa em esclarecer que essa instituição é 

considerada como uma das principais vias de organização cultural. Para o teórico 

italiano, o sistema de ensino pauta-se em ensinar e em desenvolver com os alunos 
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especificamente o conteúdo imprescindível ao desempenho de determinada 

atividade prática profissional. 

Veja-se, como ilustração, o que escreve sobre a escola que se diz satisfazer 

interesses práticos imediatos como a melhor proposta e não passa de mais um 

engodo dos dirigentes políticos: 

 
Na escola atual, em função da crise profunda da tradição cultural e da 
concepção da vida e do homem, verifica-se um processo de progressiva 
degenerescência: as escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em 
satisfazer interesses práticos imediatos, predominam sobre a escola 
formativa, imediatamente desinteressada. O aspecto paradoxal reside em 
que este novo tipo de escola aparece e é louvado como democrático, 
quando na realidade, é destinado a perpetuar as diferenças sociais. 
(GRAMSCI, 2006, p. 27).  

 
 

Diante desse panorama, há que se tornar a escola efetivamente 

democrática, isto é, instrumento de transformação da sociedade autoritária que se 

funda no privilégio dos mais abastados, portanto, exclusiva e excludente, em uma 

sociedade para todos, em que se excluam os privilégios e se distribua desde o 

saber científico até os direitos sociais para todos. 

O aparente caráter democrático dessa escola de tipo profissional, que, por 

ser ampliada em quantidade, segundo Gramsci (2006), objetiva garantir maior 

acesso dos indivíduos à educação, de modo que passa a ser apresentada pelo 

Estado como democrática.  

Segundo Souza & Machado (2014), Gramsci, 

 
concebeu a escola como uma das instituições mais importantes da 
sociedade civil, voltada à formação de novos tipos de intelectuais. Em sua 
obra, ele defende a ideia da “escola unitária”, uma proposta educacional 
que teve como base uma resposta ao processo que levou a burguesia a 
reforçar e proteger sua hegemonia. (SOUZA & MACHADO, 2014, p. 157). 

 

 

Este é um desafio que os Institutos Federais e a Rede Federal de Ensino 

Profissional e Tecnológica necessitam assumir, pois os mesmos têm, entres seus 

objetivos13, o de ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e 

                                                           

13 São objetivos dos Institutos Federais: I - ministrar educação profissional técnica de nível 
médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental 
e para o público da educação de jovens e adultos; II - ministrar cursos de formação inicial e 
continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional 
e tecnológica; 
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em todas as modalidades, formando e qualificando cidadãos para atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

humano e socioeconômico e na preparação para a educação para o trabalho. Em 

suma, trata-se de um trabalho desafiador e urgente pela necessidade de 

transformação de racionalidade que possa relacionar o conhecimento técnico e 

científico ao conhecimento ético e político, conferindo, assim, uma educação 

integral ao educando.  

O que exige pensar em um profissional da educação capaz de desenvolver 

um trabalho reflexivo e criativo, bem como de promover compreensões conceituais 

de forma sistematizada, didaticamente ensinada e contextualizada, a fim de que 

permitam a construção da autonomia dos futuros cidadãos, que se encontra em 

germe nos educandos. 

Nóvoa (1992), nesta mesma via de raciocínio, pontua que a formação 

continuada é um processo individual de apropriação que depende da capacidade 

do sujeito de integrar-se a um conjunto de possibilidades e de informações, para 

que, assim, seja capaz de transformar isso em material de formação, de 

conhecimento, de tornar-se professor. O autor aponta ainda que as práticas de 

formação precisam levar em conta dimensões coletivas, que possam contribuir para 

a emancipação profissional e para a autonomia dos docentes. 

Por isso é que a formação continuada dos docentes da educação 

profissional se apresenta como uma questão imprescindível, sobretudo ao se 

considerar que seu trabalho é permeado por pressões de toda ordem e por 

                                                           

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; IV - desenvolver atividades de extensão 
de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação 
com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e 
difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;V - estimular e apoiar processos educativos 
que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico local e regional; e VI - ministrar em nível de educação superior:a) 
cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 
economia;b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 
vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 
matemática, e para a educação profissional;c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à 
formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;d) 
cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de 
especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e e) cursos de pós-graduação stricto sensu de 
mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 
educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.(Art. 7o , 
Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.) 
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inquietações sobre a necessidade de se aprimorar continuamente, bem como pela 

necessidade de exercer o seu trabalho profissional com competência. Isso porque: 

 
A nova realidade exige qualificações cada vez mais elevadas para 
qualquer área profissional ou qualquer posto de serviço, tornando as 
necessidades educacionais das populações cada vez maiores e, por esse 
motivo, a formação continuada é uma exigência. Como um mecanismo de 
permanente capacitação reflexiva de todos os seres humanos às múltiplas 
exigências/desafios que a ciência, a tecnologia e o mundo do (não) 
trabalho colocam (FERREIRA, 2003, p. 22). 

 

Portanto, de acordo com esta lógica, uma boa qualificação para o trabalho 

significa conhecer e dominar os fundamentos teórico-metodológicos das 

tecnologias, assim como os princípios científicos dos conteúdos de vida e 

conteúdos éticos de convivência social. As possibilidades de criação a partir desse 

domínio são imensas e incomensuráveis, e as perspectivas de mudanças nos 

diferentes processos de trabalho – na indústria, na agricultura, no comércio, nos 

serviços e na convivência humana – são da maior grandeza e infinitas.  

Acredita-se que o processo de profissionalização do docente da educação, 

como categoria profissional, depende do domínio de um corpo de saberes 

específicos, de uma formação acadêmica específica para o exercício da docência, 

de longa duração, institucionalizada, com referências teóricas consistentes, e que 

destaque os saberes da experiência na construção da identidade docente.  

Necessário se faz, portanto, concordar com a afirmação de que um 

profissional (e, em especial, o da educação profissional) necessita receber uma 

formação sólida, que contemple conteúdos científicos, técnicos, éticos e políticos 

relativos ao seu tempo histórico e que lhe permita compreender o contexto em que 

vive para poder atuar sobre ele de forma competente (FERREIRA, 2004). 

Analistas políticos, filósofos, sociólogos e educadores contemporâneos 

ratificam a compreensão de que é imprescindível que o profissional da educação 

profissional deva estar preparado para interpretar com lucidez as transformações 

do mundo do trabalho, das relações sociais, das ciências e das tecnologias e todas 

as suas consequências, sendo competente na formação de alunos universitários e 

tendo autonomia acadêmica e competência para a gestão do seu trabalho. 

Percebe-se que o processo de formação dos profissionais da educação 

profissional envolve a reelaboração constante dos saberes de que eles necessitam 

para o seu trabalho didático-pedagógico, sem que se deixe de levar em 
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consideração a compreensão da relação indissociável entre trabalho, ciência, 

tecnologia, cultura e educação como princípio educativo, ou seja, que o ser humano 

é produtor de sua realidade e, por isso, apropria-se dela e pode transformá-la. Isso 

implica compreender que a sobrevivência do homem provém da natureza, retirando 

dela a matéria prima necessária para que se produzam novos bens, a partir dos 

quais se produzirão outros e assim sucessivamente.  

A esse processo de busca da sobrevivência a partir da natureza denomina-

se de trabalho. Para Saviani (1994), embasado em Karl Marx, o trabalho é a ação 

do homem sobre a natureza, o qual a modifica conforme necessitar.  

Porém, para Xavier (2013) 

 
este processo não é tão simples assim: vive-se em sociedade, e, mais, em 
sociedade capitalista, em meio à qual o trabalho por si só gera alienação. 
Para que isso não ocorra, a educação deve ser considerada trabalho, 
como princípio educativo. (XAVIER, 2013, p. 8). 

 
 

Ainda segundo o mesmo autor 

 
discussão central do trabalho como princípio educativo é proposta por 
Marx (2010, p.119), pois o trabalho é para o homem condição de 
existência, ou seja, é pelo trabalho que ele pode humanizar o homem, 
porém, no modo de produção capitalista, quanto mais riqueza produzir, 
mais pobre irá se tornar. Isso porque se valorizam os bens materiais e 
desvaloriza-se o homem (MARX, 1989). No entanto, para este estudioso, 
através do trabalho, o homem poderá alcançar sua emancipação, a qual 
só se faz através de sua formação enquanto ser social, sendo capaz de 
promover revolução.(XAVIER, 2013, p. 8 

 

A busca por um processo de transformação social acontecerá 

prioritariamente a partir concepção de trabalho como princípio educativo, a fim de 

proporcionar a emancipação humana14. Porém, isso somente acontecerá quando 

o homem compreender a dimensão que o trabalho ocupa na sociedade.  

Nesta mesma direção, importantes intelectuais partilham e debatem 

reflexões, pautadas no trabalho como princípio educativo. Dentre eles, pode-se 

citar: Manacorda (1991), Saviani (1994; 2007), Kuenzer (1988; 1989; 1994), Franco 

(1989), Machado (1989), Ciavatta (2005) e Frigotto (1991).  

                                                           
14Emancipação humana para Marx acontece: “somente quando o homem individual real reassimilar 

em si o cidadão abstrato, como homem individual, como ser genérico, em sua vida diária, em seu 
trabalho particular e em suas circunstâncias particulares, somente quando o homem tiver 
reconhecido e organizado suas forces propres, e consequentemente não mais separar o poder 
social de si mesmo na forma de poder político, somente então a emancipação humana será 
realizada”. (Marx, 2005, p. 168) 
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O trabalho como princípio educativo, para, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) 

é compreendido não apenas como uma técnica didática ou de método para a 

aprendizagem, mas deve ser um “princípio ético político”, construindo a 

emancipação, para tanto se faz necessário uma leitura crítica do mundo.  

Neste sentido, Xavier (2013), afirma  

 
para que seja gerada emancipação, através do conceber, é preciso unir a 
educação a esse processo, ou seja, conceber o trabalho como princípio 
educativo15. Assim, ocorrerá o desenvolvimento de consciência crítica, e 
não apenas uma formação para o mercado de trabalho. Isso significa 
educar tendo como base um fortalecimento do homem em todos os seus 
sentidos, em meio ao qual ele tenha conhecimento do processo histórico 
em que está inserido, bem como dos conhecimentos específicos capazes 
de articular as atividades educativas às lutas sociais. (XAVIER, 2013, p. 
9). 

 

Para que isso aconteça, faz-se necessário superar a dicotomia existente 

entre trabalho manual e trabalho intelectual. Conforme Gramsci (1991), esse é o 

sentido do trabalho como princípio educativo, que tem como objetivo a inserção do 

trabalho intelectual na vida dos trabalhadores, formando-os para serem capazes de 

atuarem como sujeitos ativos, no exercício da cidadania. 

Assim, compreende-se que o trabalho é dosmotores da transformação da 

sociedade, sob o olhar dessa instituição o trabalho como princípio educativo, o qual 

tem como finalidade maior a emancipação humana. Desta forma, políticas públicas 

que têm o trabalho como princípio educativo como objetivo a ser alcançado 

necessitam ir ao encontro das premissas necessários para que a mesma seja 

concretizada, em vista da emancipação humana.  

Ao considerar esses aspectos, pretende-se, nesta pesquisa, investigar a 

política de formação continuada dos profissionais, na especificidade da Educação 

Profissional e Tecnológica. Assim, a questão que se levanta é: como os 

profissionais da educação que atuam na Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, compreendem a importância da formação continuada 

tendo como fundamento a politecnia? 

A partir dessas considerações, pretende-se desenvolver esta tese tendo a 

compreensão de que a intervenção na realidade só é possível quando se apreende 

                                                           
15Para Marx, alienação é uma atividade onde a essência do agente é afirmada como algo estranho 
a ele, assumindo assim a forma de dominação hostil sobre o agente; é um processo no qual o 
homem deixa de ser dono de si mesmo e torna-se uma propriedade do outro, a ponto de sua vida 
ser decidida por esse agente dominador. 
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esta realidade à luz da teoria construída historicamente pelos homens, que fornece 

“a luz” para examinar os fundamentos constitutivos da realidade. Ou seja, as 

relações subjetivas do mundo real só se manifestam ao pesquisador, na sua 

essência, não através da intuição, mas através da práxis, como o mundo do 

trabalho, dos meios, dos fins, dos projetos, dos obstáculos e dos êxitos que tem, 

isto é, da práxis como sendo, segundo Kosik (2002,p.225), a “criação da realidade 

humana e ao mesmo tempo o processo no qual se revelam em sua essência, o 

universo e a realidade”. A práxis, neste sentido, deve conduzir à abertura do homem 

diante da realidade e do ser. 

A realidade, para ser captada, necessita da investigação contínua sobre o 

movimento histórico, que se dá entre a dinâmica do real e a dinâmica do 

pensamento, buscando compreender o objeto de investigação e desvendar a sua 

essência, sobre a qual Kosik (2002) afirma que: 

 
a essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, 
parcial, ou apenas sob certos ângulos e aspectos. O fenômeno indica algo 
que não é ele mesmo e vive apenas graças ao seu contrário. A essência 
não se dá imediatamente; é mediata ao fenômeno 16  e, portanto, se 

manifesta em algo daquilo que é (KOSIK, 2002, p. 15). 
  

Vale registrar o que Adorno, no texto “O que significa Elaborar o Passado”, 

expressa, com lucidez, sobre a relação entre o ser social, a consciência social e a 

necessidade de uma nova práxis para uma verdadeira transformação da sociedade: 

 
Contudo, em face da violência objetiva existente por trás desse potencial 
sobrevivente, o esclarecimento objetivo não será suficiente mesmo que 
seja enfrentado em termos diferenciados de energia e profundidade. Se 
quisermos contrapor objetivamente algo ao perigo objetivo, não bastará 
lançar mão de uma simples idéia, ainda que seja a idéia da liberdade ou 
da humanidade, cuja conformação abstrata, como vimos, não significa 
grande coisa para as pessoas. Se o potencial fascista se apóia em seus 
interesses, por mais limitados que sejam, então o antídoto mais eficaz, 
porque evidente em sua verdade, permanece sendo o de atentar aos 
interesses das pessoas, sobretudo os mais imediatos(ADORNO 2000, p. 
48). 

 

Esta posição fica ainda mais explícita quando o autor afirma que “o passado 

só estará plenamente elaborado no instante em que estiverem eliminadas as 

                                                           
16Para maior profundidade sobre fenômeno e essência, consultar Marx, em “O capital: crítica da 
economia política”. (Marx, 1998, v. I p.259). 
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causas do que passou. O encantamento do passado pôde manter-se até hoje 

unicamente porque continuam existindo as suas causas” (ADORNO, 2000, p. 49). 

Enfatizando este desafio, afirma Marx (1998, p.15) que, "se os homens 

apreendessem imediatamente as conexões (do real), para que serviria a ciência?". 

Na verdade, o processo de conhecimento é histórico, pois o real é construído 

historicamente pelo homem, está sempre em transformação e, por ser complexo, 

está, ao mesmo tempo, em constante movimento. 

Desta forma, é pertinente pensar a formação continuada do profissional da 

educação profissional, na perspectiva do método histórico-dialético, bem como 

trazer para a formação politécnica, enquanto categoria-chave para o fundamento 

da formação plena destes profissionais. Esta formação, para Saviani: 

 
envolve a articulação entre trabalho intelectual e trabalho manual e 
envolve uma formação a partir do próprio trabalho social, que desenvolve 
os fundamentos, os princípios, que estão na base da organização do 
trabalho de nossa sociedade e que, portanto, nos permitem compreender 
o seu funcionamento  (SAVIANI, 1989, p. 19). 

 

À medida que o processo escolar se desenvolve, surge segundo Saviani 

(1989) à exigência de que as relações entre educação e trabalho sejam 

explicitadas, assim como a necessidade da compreensão do modo como o trabalho 

se desenvolve e está organizado na sociedade. É nesse instante que a questão da 

politecnia se impõe, para colocar em prática a defendida integração entre educação 

profissional e educação geral, pois “a noção de politecnia se encaminha na direção 

da superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre 

instrução profissional e instrução geral” (SAVIANI, 1989, p. 13).  

Essa concepção se assenta no entendimento de que, como o trabalho é que 

constitui o homem como ser social, o correto é que ele passe a ser o centro do 

processo educativo.  

Segundo Ramos (2015) 

 
Para que isso ocorra, o primeiro passo, a ser dado é a democratização do 
ensino, com a constituição da escola única e com a superação dos limites 
que separam a formação dos que planejam da dos que executam. Em 
outras palavras, é romper com dualidade na educação e recuperar a 
essência do trabalho humano como algo indissociável, concebendo-o 
como atividade que unifica a prática e a teoria, a reflexão e a ação; é negar 

a subsunção do trabalho ao capital transmutado no mercado de trabalho. 
(RAMOS, 2015, p.98). 

 



36 
 

 
 

 
Para o autor, caminho que deve ser trilhado é por uma educação pautada 

na politecnia, em vista de uma formação integral dos educandos, relacionando o 

conhecimento técnico e científico ao conhecimento ético, estético e político. 

Neste sentido, Moura (2010) ressalta  

 
que se entende politecnia não como expressão sinônima de educação 
tecnológica, mas como forma de educação tecnológica que se funda no 
trabalho para o homem e não no homem para o trabalho. Com isso, 
pretende-se conceber uma educação que contribua para o domínio dos 
fundamentos científicos e tecnológicos das diferentes técnicas que 
caracterizam os processos de trabalho existentes na sociedade em dado 
momento histórico. (MOURA, 2010, p,2-3) 

 

Portanto, politecnia, não pode ser compreendido de forma literal, conforme 

nos esclarece Saviani. 

 
Politecnia, literalmente, significaria múltiplas técnicas, multiplicidade de 
técnicas, e daí o risco de se entender esse conceito como a totalidade das 
diferentes técnicas, fragmentadas, autonomamente consideradas. 
Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo 
moderno. Está relacionada aos fundamentos das diferentes modalidades 
de trabalho e tem como base determinados princípios, determinados 
fundamentos, que devem ser garantidos pela formação politécnica. Por 
quê? Supõe-se que, dominando esses fundamentos, esses princípios, o 
trabalhador está em condições de desenvolver as diferentes modalidades 
de trabalho, com a compreensão do seu caráter, sua essência. Não se 
trata de um trabalhador adestrado para executar com perfeição 
determinada tarefa e que se encaixe no mercado de trabalho para 
desenvolver aquele tipo de habilidade. Diferentemente, trata-se de 
propiciar-lhe um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que 
abarca todos os ângulos da prática produtiva na medida em que ele 
domina aqueles princípios que estão na base da organização da produção 
moderna (SAVIANI, 2003, p. 140).  

 

 
Segundo o autor, a politecnia desenvolve capacidades e habilidades, 

propiciando o desenvolvimento das múltiplas dimensões da formação humana para 

o mundo do trabalho. Isso porque contempla todos os ângulos da prática produtiva, 

mediante o domínio dos princípios científicos que fundamentam a organização da 

produção moderna. 
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Conforme Moura (2010) a concepção de politecnia, a educação 
 

é orientada para explicitar não só como a ciência e a tecnologia se 
convertem em potência material no processo produtivo, mas também 
como são influenciadas pela cultura e, ao mesmo tempo, a influenciam. 
Ao produzir símbolos, representações e significados, a cultura determina 
as práticas sociais e, ao mesmo tempo, dialeticamente, é determinada por 
essas práticas, constituindo-se no modo de vida de uma dada sociedade 
ou grupo populacional. (MOURA, 2010, p,3). 

 
 

Na adoção do conceito de politecnia, cuja gênese está na obra de Marx e 

Engels, como na escola unitária, de Gramsci, não há espaço para a 

profissionalização stricto sensu quando se trata da formação, tendo como 

referência a autonomia e a emancipação humana, buscando, assim, a possibilidade 

da profissionalização quando associada à educação intelectual, física e 

tecnológica, compreendendo-a como o germe da educação futura (Marx,1996). Por 

isso, só é possível discutir a politecnia em seu sentido pleno e para todos em uma 

perspectiva de futuro. 

Assim sendo, ainda segundo Moura (2010)  
 

assume-se a concepção de formação humana integral ou omnilateral,na 
perspectiva da politecnia, como aquela que contribui para formar sujeitos 
emancipados, independentemente da origem socioeconômica, e essa deve 
ser a utopia a se buscar. Não obstante, compreende-se que, na atual fase 
de desenvolvimento das forças produtivas e da sociedade brasileira em 
geral, faltam as condições materiais concretas para viabilizar esse tipo de 
formação de forma universal, laica, igualitária e com qualidade socialmente 
referenciada para todos, face à extrema desigualdade social e econômica 
que hoje impera. (MOURA, 2010, p.09). 

 
 

Nessa direção, defende-se que investir na formação do profissional da 

educação importa contribuir significativamente na abertura de perspectivas de 

melhoria da educação na sua totalidade, em sua forma mais elaborada. Essa 

perspectiva se abre ao permitir aos professores uma oportunidade de reflexão 

sobre seu próprio trabalho, na medida em que eles já atuam como profissionais. É, 

também, uma forma de respeitar e de considerar as peculiaridades e 

especificidades de sua realidade loco-regional e educacional.  

As sociedades contemporâneas reconhecem a importância do trabalho dos 

profissionais da educação, na busca de uma educação de qualidade. Existe, 

entretanto, um grave problema a ser enfrentado: a necessidade de políticas de 

formação continuada dos profissionais da educação na perspectiva da educação 

profissional e tecnológica, pois:  
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Isso indica que abordar a formação (pedagógica) de docentes para 
atuarem na Educação Básica e Profissional é tema de grande relevância. 
Mediante o fato da recente implantação dos Institutos Federais no país, e 
dentre eles o IFPR, ainda é precoce afirmar algo acerca da identidade 
docente dos professores dos IF e mesmo falar de uma política de 
formação pedagógica instituída (ALVES, 2014, p.02). 

 

A discussão em torno da formação de docentes, segundo Alves (2010) 
 

para o ensino técnico no país pode ser considerada recente17. Isso porque 
há pouco mais de um século entrou na pauta das discussões e nos textos 
legais, sendo discutida por vários autores, dentre eles Oliveira Júnior 
(2008) e Pereira (2014) (ALVES, 2010, p.3). 

 

Após uma enorme lacuna, na história da educação profissional, a questão 

da formação docente para o ensino técnico foi retomada somente com a Lei n.º 

11.784, de 22 de setembro de 200818, que criou a carreira de Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico. Nessa nova carreira, o requisito de ingresso no 

cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é “possuir habilitação 

específica obtida em licenciatura plena ou habilitação legal equivalente” (BRASIL, 

Lei n.º 11.784, art. 113, § 2º, inciso I).  

A criação dos Institutos Federais, acompanhada por sua expansão pelo 

território brasileiro, faz parte das políticas de expansão da educação superior, 

incluindo as políticas específicas voltadas para a formação de professores, 

iniciadas durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De forma 

a assegurar essa política, há, na Lei nº 11.892/2008, em seu artigo 7º, a 

prerrogativa de que os Institutos Federais devem ofertar “cursos de licenciatura, 

bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação 

de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional” (BRASIL, 2008, s.p.).  

Seguindo para o artigo 8º da mesma lei, é exposto que todos os IF devem 

garantir o mínimo de 20% de suas vagas para cursos voltados à formação de 

professores (BRASIL, 2008). Ou seja, esses cursos possuem uma normativa 

quantitativa e uma indicação para se voltarem a determinadas áreas do 

                                                           
17 Conforme Saviani (2009), a preocupação com a formação de professores em geral é recente 
no Brasil! Data de 1827, quando foi promulgada a Lei das Escolas de Primeiras Letras, a 
preocupação com a formação dos docentes para atuar na instrução primária. E somente a partir da 
década de 1930 é que se instituem as primeiras licenciaturas no país, dentre elas, o curso de 
Pedagogia. 
18  Lei n.º 11. 784, de 22 de setembro de 2008. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007‐ 2010/2008/Lei/L11784.htm. Acesso em 12/09/2015. 
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conhecimento – ciências da natureza, da matemática e para educação profissional 

–, demonstrando que há um foco para as licenciaturas dentro dos IF. 

Considerando que a legislação institui uma reserva de vagas para a 

formação de professores pelos Institutos Federais, estas instituições se consolidam 

como um locus de formação docente, com as características específicas de uma 

instituição tecnológica. Essa consolidação levanta questões ligadas à vinculação 

da formação docente às instituições especializadas em educação profissional e 

tecnológica. Sendo assim, abre-se espaço para questionamentos a respeito da 

concepção de formação de professores que incidem sobre esse locus formativo, 

verticalizando-se na seguinte questão: Qual seria a concepção de formação de 

professores defendida nas orientações políticas que se referem aos Institutos 

Federais? 

Concepção essa não compreendida por alguns Institutos Federais de 

Educação, sobretudo em seus editais de Concurso Público de Docentes, pois 

exigem que os candidatos investidos no cargo em área técnica e que não possuem 

licenciatura devem buscar uma formação pedagógica. 

Exigência essa pautada na LDBEN nº 9.394/96, a qual afirma que “a  

formação de docentes para atuar na educação básica far‐se‐á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação” (LDBEN, nº 9.394/96, art. 62).  

O Conselho Superior do Instituto Federal do Paraná (CONSUP) justificou a 

publicação da Resolução nº 003/2009, de 16 de abril de 2009, por meio de seu 

artigo 44, que afirma que “o candidato investido no cargo, em área específica do 

ensino técnico que não possua licenciatura, deverá submeter‐se a preencher este 

requisito no prazo máximo de 23 (vinte e três) meses”. 

Diante dessa exigência, ao ingressarem na Instituição, os docentes assinam 

o Termo de Compromisso Requisito Licenciatura, comprometendo‐se a buscar 

essa formação pedagógica19.  

 Problema esse a ser compreendido com essa tese, ou seja, qual concepção 

de educação profissional está presente nos “programas” ou se existirem, de 

                                                           
19Evidentemente que os docentes que já possuíam licenciatura estão dispensados do cumprimento 
do referido termo. 
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formação continuada dos profissionais da educação que atuam junto a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica? 

Portanto, nos limites das possibilidades da investigação, o objeto de 

estudo – desafios da formação politécnica dos profissionais da educação 

tecnológica – traz à tona apontamentos para implantação de políticas de formação 

continuadas dos profissionais da educação tecnológica. 

 Com estas compreensões, esta tese objetiva: 

Analisar os limites e as efetivas possibilidades contributivas das políticas de 

formação continuada, para os profissionais da educação tecnológica em exercício 

na rede pública de educação básica. 

Para que estes objetivos possam ser atingidos, faz-se necessário investigar 

o objeto em estudo, levando em consideração as determinações que o influenciam, 

nas suas formas mais significativas diante da conjuntura atual no concreto real em 

que se dá. 

Então, foram elencados os seguintes objetivos específicos:  

 

 Investigar as políticas de formação dos profissionais de educação 

profissional tecnológica, visando a uma melhor compreensão do 

trabalho destes profissionais, compreendendo e respeitando a 

relação educação e o trabalho fundamentado na formação omnilateral 

e na politecnia; 

 Identificar e analisar os problemas pedagógicos que obstaculizam o 

desenvolvimento do trabalho educacional de qualidade dos 

profissionais da educação profissional e tecnológica em exercício na 

rede pública de educação básica na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica; 

 Fornecer subsídios para as políticas púbicas, no que concerne à 

formação continuada dos profissionais da educação tecnológica. 

 

O contexto atual coloca enormes desafios para a sociedade, os quais, por 

consequência, atingem os profissionais da educação profissional, responsáveis 

pela formação profissional. 

Neste sentido, refletir sobre a formação continuada dos professores da 

educação tecnológica é tarefa fundamental quando se deseja discutir, avaliar e 
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propor políticas públicas educacionais, uma vez que as decisões tomadas terão 

impacto direto no trabalho dos profissionais da educação e no futuro da sociedade 

como um todo. 

Por isso, ao se propor discutir a formação e as determinações do mundo 

hodierno, faz-se necessário ter a consciência de que o mundo atual é marcado por 

um contínuo processo de profundas transformações advindas da globalização do 

capital e das transformações técnico-organizacionais da produção, as quais 

apresentam e intensificam desafios e problemas a serem enfrentados no âmbito da 

educação (CATANI, 2001). 

Nessa direção, Piketty afirma que: 

 
[...] é necessário sublinhar que a globalização comercial, por impor uma 
pressão particularmente forte sobre os trabalhadores menos qualificados 
dos países ricos, poderia em princípio justificar um crescimento da 
progressividade fiscal, e não uma diminuição, o que complica ainda mais 
o contexto geral(PIKETTY, 2014, p. 616). 

 
 

O autor mostra que a renda é mais importante do que a produção na geração 

de riqueza e, mais do que isso, que atualmente se presencia uma concentração da 

renda em níveis próximos aos do século XIX, tendo havido uma reversão do 

processo de distribuição ocorrido no começo do século XX.  

Além de que, cada vez menos, aspessoas controlam os destinos da 

poupança mundial e vivem dos rendimentos desse capital não produtivo, o que 

aprofunda as desigualdades mundiais e desequilibra a balança de poder em favor 

dos mais ricos. 

Este contexto recoloca a necessidade de outra qualificação para os 

profissionais da educação, dos quais se exige uma nova estatura profissional, a fim 

de que saibam conviver com essas transformações e estar preparados para realizar 

seu trabalho com competência. Assim, estas transformações  

 
[...] exigem, mais do que conhecimentos e habilidades demandadas por 
ocupações específicas, conhecimentos básicos, tanto no plano dos 
instrumentos necessários para o domínio da ciência, da cultura e das 
formas de comunicação, como no plano dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos presentes no mundo do trabalho e das relações sociais 
contemporâneas (KUENZER, 2005, p. 36). 

 
A presente pesquisa fundamentar-se-á, ademais, a partir da demanda de 

formação dos profissionais da educação que atuam na Educação Profissional 

Técnica (EPT). Pautar-se-á, ainda, nas discussões atuais para a formação dos 
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profissionais de educação para a Educação Profissional (KUENZER, 2008; 

FRANCO, 2008; SETEC/MEC, 2004), bem como na construção de política de 

formação continuada a esses profissionais, que não possuem uma formação 

pedagógica que atuam ou irão atuar na educação profissional, mas que não 

possuem formação específica em cursos de licenciatura. Isso se dá a partir de uma 

base sólida de conhecimentos teóricos e práticos, no intuito de promover um ensino 

pautado na valorização do ser humano, com base nos teóricos: Gramsci (1991), 

Marx (1982), Antunes (2009), Braverman (1987), Enguita (1999), Ferreira (2008), 

Frigotto (1991), Saviani (2007), Vázquez (2001) e Pacheco (2012). 

Essa questão encontra-se expressa na LDB, ao apontar a necessidade de 

formação em nível de licenciatura para a atuação na educação básica; e no 

Documento da SETEC/MEC intitulado Políticas Públicas para a Educação 

Profissional e Tecnológica (2004), quando defende que “a formação de docentes 

da educação profissional e tecnológica deve ser implementada de forma que esteja 

envolvida com o fortalecimento do pensar crítico, criativo, com uso e entendimento 

da tecnologia comprometida com o social” (BRASIL, 2004, p. 50). 

 Nesse sentido, embora em vigência, a Resolução CNE/CEB 02/97 – que 

trata dos Programas Especiais de Formação Pedagógica de Docentes para as 

disciplinas do currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação 

Profissional de nível Médio – encontra-se em defasagem frente às discussões 

atuais, tanto na carga horária proposta quanto na habilitação para disciplinas, 

conforme indica o Parecer CNE/CP nº 05/2006. Vale ressaltar que referida 

resolução foi promulgada com vistas a atender a uma situação emergencial de 

formação de professores que naquele momento o país vivia, cabendo hoje refletir 

sobre novos referenciais para a formação de professores adequados ao contexto 

atual. 

Tendo isso em vista, a proposta dessa tese diz respeito, inicialmente, à 

realização de um levantamento do Estado da Arte, sobre as categorias de trabalho 

e educação, política educacional, politecnia, formação profissional, nas seguintes 

produções científicas: Revista Educação & Sociedade do Centro de Estudos 

Educação e Sociedade – CEDES, a partir do ano 2008 até o ano de 2016.  A 

escolha de 2008 se justifica pelo fato de ter sido instituída, neste ano, a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com a criação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, pela Lei n° 11.892, de 29 
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de dezembro de 2008. Outra fonte do Estado da Arte pesquisada foi o banco das 

teses disponíveis na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES. Além disso, esta investigação abrangerá a legislação 

pertinente. 

A metodologia decorrerá dos objetivos expressos, que, nesta tese, tem como 

categorias de análise: Politica Educacional, Trabalho e Educação, Politecnia e 

Formação Profissional. Tais categorias são importantes para a discussão de uma 

política pública de formação continuadas aos docentes e estão contidas na 

essência da discussão da educação profissional e tecnológica. 

Entendendo “categorias como formas do ser, ou seja, como determinações 

da existência, a prioridade ontológica se coloca como centro fundante e não a 

gnosiologia e a lógica. (Masson,(2012, p.3). As categorias devem ser tratadas “ não 

como princípios de formação lógicos ou gnosiológicos no interior do conhecimento, 

mas como determinações do próprio ser”. Lukács (2010, p. 228). A objetividade é 

a forma primordial concreta de cada ser e as categorias expressam, no 

pensamento, a generalidade do ser. 

Compreendendo as categorias desta tese:  

a) Política educacional: 

Essa categoria deve ser compreendida, em última instância, da forma como 

o Estado se constitui, fundamentado nas relações de produção e na divisão de 

classes.  

A estrutura econômica é seu fundamento, levando sempre a dimensão 

contraditória da relação com a superestrutura. Ou seja, os processos ideológicos e 

simbólicos interferem nos determinantes estruturais, mas não alteram 

substancialmente as condições básicas da manutenção do sistema capitalista – a 

exploração do trabalho, a acumulação do capital e a desigualdade social.  

Nesta direção Subtil (2016), afirma 

 
Também é necessário entender em que medida as políticas públicas 
objetivam e legitimam o poder econômico ideológico e político do Estado 
capitalista. Os ordenamentos legais educacionais podem servir para 
organizar, reprimir, estabelecer códigos de conduta e consenso, no intuito 
de administrar conflitos. (SUBTIL 2016, P. 159) 

 

Tratar, pois, dos limites e das perspectivas da política educacional brasileira 

implica examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado 
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brasileiro. (Saviani, 2008). Por isso, uma determinada política educacional é um 

complexo que faz parte de uma totalidade social, portanto é importante o estudo da 

sua gênese, movimento e contradições.  

Isso significa que não se pode tratar da política educacional em seu aparente 

isolamento das outras manifestações sociais, mas sim é importante fazê-lo no bojo 

das políticas públicas. A compreensão de política educacional em um dado período 

histórico pressupõe a compreensão do desenvolvimento do conjunto com políticas 

desse período. Por esse motivo, a contribuição desta concepção metodológica para 

as pesquisas sobre políticas educacionais reside na constante busca de um 

conjunto amplo de relações, particularidades e detalhes que possibilitam captar o 

seu movimento em uma totalidade, isto é, estabelecer as máximas relações 

possíveis para o desvelamento do real.  

b) Trabalho e Educação: 

O trabalho é a ação intencional e sistematizadora de transformação do meio 

para torná-lo mais qualificado para a vida humana, em vista do bem comum.  

Segundo Stutz & Lucena (2008), o trabalho enquanto categoria de análise 

em pesquisas na área da educação,  

 
reveste-se de fundamental importância para a compreensão da realidade 
educacional no país, uma vez que está presente na vida do homem, o 
qual, enquanto sujeito, produz sua própria história napráxis cotidiana. O 
trabalho é a base de produção dos meios para sua subsistência. Ao 
realizá-lo, o homem produz não apenas os meios e as condições materiais 
da vida em sociedade, como também sua própria existência. (STUTZ & 
LUCENA, 2008, P.4). 

 
 

O homem se faz homem a partir do trabalho. Assim, é por meio dele que 

assegura sua existência, transformando a natureza para satisfazer suas 

necessidades. Neste processo de produção de si mesmo, o homem aprende a lidar 

com a natureza, estando aí implícito, necessariamente, um processo educativo. Por 

este prisma, trabalho e educação não se separam e, historicamente, a transmissão 

de técnicas e formas efetivas de produção apresenta-se como garantia de 

continuidade e desenvolvimento humano, assim como de sua existência enquanto 

ser social. Nesse contexto: 
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Lidando com a natureza, relacionando-se uns com os outros, os homens 
educavam-se e educavam as novas gerações. 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. Assim, enquanto os elementos não validados pela 
experiência são afastados, aqueles cuja eficácia a experiência corrobora 
necessitam ser preservados e transmitidos às novas gerações no interesse 
da continuidade da espécie (SAVIANI, 2007, p.154).  

 

Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa 

que, rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa. (Saviani, 

2007), pois a relação entre esses dois fatores é uma relação dialética. Os homens 

aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a 

trabalhar trabalhando. A origem da educação coincide, então, com a origem do 

próprio homem. (Saviani, 2007). 

c) Politecnia: 

Compreendida nesta pesquisa como parte de um conceito marxiano, em que 

há uma interação da instrução com o trabalho, ou seja, a escola não se separa do 

trabalho, entendido como atividade humana que deve ter como finalidade a 

formação social dos seres humanos.  

A formação do sujeito tem como perspectiva a omnilateralidade, ou seja, o 

desenvolvimento pleno das capacidades intelectuais e manuais em todos os 

sentidos. Porém, é fundamental entender ser necessário pensar na 

omnilateralidade como o horizonte a ser seguido rumo à transformação da 

sociedade.  

É através da politecnia que será possível avançar na relação trabalho e 

educação nas escolas, pois o “conceito de politecnia implica a união entre escola e 

trabalho ou, mais especificamente, entre instrução intelectual e trabalho 

produtivo”.(Saviani, 2007). Manacorda (2010) e Saviani (1989) e desenvolvem a 

concepção de politecnia fazendo uma discussão sobre a substituição desta por 

educação tecnológica, por considerar que a segunda tenha um sentido mais preciso 

do que a primeira. 

Entretanto, nos seus estudos sobre a pedagogia marxista, compreende o 

que Marx aborda no conceito de homem omnilateral, pois é preciso entender o que 

é omnilateralidade para se pensar a politecnia.  
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A omnilateralidade é entendida como o desenvolvimento total, completo, 

multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das 

necessidades e da capacidade da sua satisfação (MANACORDA, 2010).  

Nesta pesquisa, optou-se por trabalhar com o conceito de politecnia pelo 

entendimento de que esta nomenclatura reflete a concepção apresentada por Marx 

em seus estudos no que diz respeito à intencionalidade para a educação da classe 

trabalhadora. 

Compreende-se, pois, que politecnia é instrumento de formação para a vida, 

fonte de conhecimento e matéria-prima de crítica social das próprias relações de 

trabalho, que visa à preparação do cidadão e à formação humana em todas as suas 

dimensões: físico, mental, intelectual, afetivo, estético, político e prática, 

combinando estudo e trabalho. 

 d) Formação Profissional: 

A categoria “formação profissional” não pode ser considerada 

separadamente da realidade social, tida no âmbito da Educação e da expressão 

histórica das transformações conjunturais.  

Para Borsato & Taborda (2005)  

 
Ao estudar a formação profissional, não importa qual seja a profissão e 
qual é a realidade em que ela está inserida, não se pode compreendê-la 
isolada da realidade social, política e econômica. Isso porque as 
profissões respondem à realidade que está posta, segundo os agentes da 
sociedade, sejam eles o Estado, os movimentos populares ou a classe 
burguesa. Desde a origem da profissão, a formação profissional responde 
a um modelo de profissional que se instaura de acordo com as forças 
sociais de cada momento histórico.(BORSATO & TABORDA, 2005, p. 14). 

 

 Neste sentido, a compreensão da categoria formação profissional, a ser 

trabalhada na presente tese, pauta-se em Kuenzer (2002), quando afirma que: 

 
[...] urge uma nova proposta de formação profissional na perspectiva de 
que: é a posse do conhecimento que promoverá a passagem da aceitação 
da autoridade para a autonomia, na perspectiva da autonomia intelectual 
e ética, permitindo que o trabalhador passe a ser partícipe, através de sua 
atividade, da criação de novas possibilidades de trabalho, no que diz 
respeito aos processos tecnológicos e às formas de organização 
(KUENZER, 2007, p. 20). 

 

É por essa compreensão que uma nova política de formação profissional 

deve contribuir com um novo sentido, tanto para o processo educativo como para 

o trabalho, ressignificando o conteúdo de troca por valor de uso para a realização 

humana e profissional e para a perspectiva de mercadoria por direito social. 



47 
 

 
 

A compreensão dessas categorias é fundamental para o levantamento de 

problemas que obstaculizam os trabalhos de qualidade da educação profissional, 

junto a professores do Instituto Federal do Paraná – IFPR, buscando compreender 

a existência ou não de uma Política de Formação de Profissionais do 

Magistério do IFPR. Assim, foi realizada uma pesquisa semiestruturada junto 

aos 883 docentes dos 25 Campus do IFPR. O instrumento será aplicado 

através da Planilha Google, que é um aplicativo de planilhas on-line que permite 

criar e formatar planilhas a partir das respostas dos entrevistados. O arquivo é 

composto de 29 questões (Apêndice 1), sendo 20 questões com respostas 

objetivas, as quais são analisadas a partir de gráficos e 10 questões 

subjetivas, as quais terão suas respostas transcritas e devidamente 

analisadas. 

A escolha desta população justifica-se pelo fato de sua maioria não possuir 

formação pedagógica necessária para o exercício docente, o que o autor considera 

importante para a formação desses profissionais, bem como para todas as formas 

que propiciam a apropriação do objeto de investigação no polo prático, pautada na 

concepção politécnica. Isso porque: 

 
A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 
analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir a 
conexão intima que há entre eles. Só depois de concluído esse trabalho, 
é que se pode descrever, adequadamente, o movimento real. Se isto se 
consegue, ficara espelhada, no plano ideal, a vida da realidade 
pesquisada, o que pode dar a impressão de uma construção a priori. 
(MARX, 1982, p.16) 

 

Percebe-se que Marx busca formular leis gerais no que tange a encontrar a 

universalidade do conhecimento; por isto, o rigor dos recursos metodológicos 

utilizados. Nesta direção, a metodologia desta investigação fundamenta-se na 

abordagem dialética, que possibilita apreender as contradições inerentes à 

sociedade mundializada no atual estágio exacerbado do capitalismo, com todas as 

suas múltiplas e complexas determinações globais, que, no dia a dia da vida 

universitária, é preocupação institucional de gestores, principalmente no que se 

refere à competência do profissional na área de sua formação. 
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 Parte-se, ademais, do pressuposto de que tal perspectiva permite captar a 

realidade concreta, e que necessita da investigação contínua sobre o movimento 

histórico, a qual acontece entre a dinâmica do real e a dinâmica do pensamento, 

buscando compreender o objeto de investigação e desvendar a sua essência. 

Assim, “é mediata ao fenômeno e, portanto, se manifesta em algo diferente daquilo 

que é” (KOSIK, 2002, p.12). 

 O estudo considera o processo dialético das relações de trabalho e de 

educação, na construção de políticas de formação continuada aos profissionais da 

educação tecnológica, analisando o movimento entre teoria e dados empíricos da 

pesquisa de campo. 

 Portanto, esta tese está assim estruturada: 

 CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO: apresenta a pesquisa e disserta sobre qual é 

a tese que o autor defende, além de sua finalidade e de seus objetivos, bem como 

fundamenta a justificativa deste trabalho, apresentando a hipótese central e o 

percurso metodológico desenvolvido. 

CAPÍTULO II - ESTADO DA ARTE DO OBJETO DA TESE: dispõe deum 

levantamento do Estado da Arte, nas produções científicas Revista Educação & 

Sociedade do Centro de Estudos Educação e Sociedade – CEDES, a partir do ano 

2008 até o de 2016, sobre as categorias do trabalho e educação, política 

educacional, politecnia  e formação profissional. 

CAPÍTULO III - O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: REALIDADE E POSSIBILIDADES: discute trabalho 

como princípio educativo na formação profissional; educação tecnológica na 

concepção de politecnia e trabalho como princípio educativo no contexto da ética 

humana.  

CAPÍTULO IV – A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA NO BRASIL DO SECULO XXI: aborda a temática central, que se 

refere à importância que possui a expansão da rede federal de educação 

profissional e tecnológica e a criação dos IFS, enquanto política pública, bem como 

a relação público e privado, enquanto política de educação profissional do Estado. 

O capítulo discutirá também a expansão da Educação Profissional e Tecnológica 

no Brasil do Século XXI e a presença do Instituto Federal do Paraná, enquanto 

espaço da Educação Profissional.  



49 
 

 
 

CAPITULO V – COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES DA 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS: trata dos 

compromissos e das responsabilidades da educação tecnológica na formação dos 

profissionais. Em outras palavras, neste capítulo, buscar-se-á compreender a 

relação entre a finalidade e os objetivos dos Institutos Federais com esses 

compromissos, definidos pela Lei 11.892/08.  

CAPÍTULO VI – O IFPR E A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICA DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: POR 

UMA FORMAÇÃO POLITÉCNICA: apresenta os argumentos científicos do 

problema da pesquisa, o qual permeou o objeto de estudo da defesa da tese 

“Desafios da Formação Politécnica aos Profissionais da Educação Tecnológica”, 

bem como indica os dados coletados à luz do referencial teórico estudado. 

A título de conclusões, apresentam-se questões propositivas, com o objetivo de 

fornecer subsídios para novas políticas públicas, no que se refere à formação continuada 

dos profissionais da educação tecnológica. 
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2 ESTADO DA ARTE DO OBJETO DA TESE 

 

Este capítulo apresenta o levantamento da produção científica na área das 

políticas públicas direcionadas à política de formação de professores na educação 

profissional e tecnológica no Brasil, no período compreendido entre 2008 e 2016. 

A consulta aos trabalhos pautou-se nas 04 (quatro) categorias para coleta dos 

dados, com o intuito de obter maior precisão e compreensão direcionadas à 

relevância do estudo e ao objeto de pesquisa da tese, a saber: 1ª categoria: política 

educacional; 2ª categoria: trabalho e educação; 3ª categoria: politecnia; 4ª e última 

categoria: formação profissional.  

A proposição com essa tese é elaborar um referencial que ajude às 

pesquisas posteriores a identificarem, de forma rápida, clara e rigorosa, o que tem 

sido e o que ainda precisa ser pesquisado na temática das políticas públicas de 

formação continuada dos professores. 

Comunga-se com Charlot (2006) da necessidade de se construir uma 

“memória da educação” como um ponto de partida para pesquisa educacional, pois, 

segundo o autor, “nossa disciplina não tem uma memória suficiente, e isso freia o 

progresso da pesquisa em educação” (p. 17). Ele relata a “idéia de definir uma 

frente da pesquisa, que seria também uma memória” (p. 17), para evitar pesquisas 

repetidas e sem conexão e continuidade umas com as outras. Portanto, “tornou-se 

urgente constituir um arquivo coletivo da pesquisa em educação e definir uma ou 

várias frentes da pesquisa” (p. 18).  

É nesse sentido de construção de arquivo que se desenvolve o presente 

trabalho, levando em consideração a elaboração de levantamentos anteriores da 

mesma temática que foram realizados com uma temporalidade diferente, para que, 

assim, contribua-se para destacar temas em discussão ou a serem discutidos. 

A relevância em abordar trabalho sobre o estado da arte deve-se aos 

conflitos sobre quais as contribuições que esse método traz para a educação.  
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Segundo Costa e Silva & Carvalho (2014) 

 
algumas características do estado da arte que devem ser observadas ao 
se desenvolver uma pesquisa com esse método “algumas delas são o 
tempo e o espaço em que os estudos analisados foram desenvolvidos”. O 
recorte temporal e espacial nesse método é necessário porque as análises 
feitas referem-se a concepções e a práticas presentes em determinados 
contextos sociais, políticos, econômicos, culturais etc. Outra característica 
é o recorte temático, pois é utilizado para definir e delimitar o que se busca 
mapear, possibilitando aos/às pesquisadores/as ou fazerem análises 
aprofundadas ou realizarem um panorama amplo sobre determinados 
temas. Ambas as características estão relacionadas ao tempo que o/a 
pesquisador/a terá para fazer os levantamentos e análises, e com a 
quantidade de colaboradores/as envolvidos/as no trabalho. (COSTA E 
SILVA & CARVALHO2014, p. 349). 

 

Percebe-se que para que um trabalho tenha confiabilidade, as definições das 

fontes são fundamentais, em vista da rigorosidade nas produções a serem 

publicadas. 

Segundo os mesmos autores 

É necessário também ser definida a forma como serão levantadas as 
referências, pois isso delimita e norteia as buscas, levando já a uma 
seleção e exclusão do que não será necessário. Geralmente, essas 
procuras se dão por palavras-chave nos trabalhos completos ou nos títulos 
e resumos, porém pode ocorrer de, ao eleger as palavras, algumas 
referências que abordam as temáticas em estudo deixarem de ser 
catalogadas por não apresentarem a palavra de busca. (COSTA E SILVA 
& CARVALHO2014, p. 349). 

 

Com base nessas compreensões, pretende-se apresentar dados das 

pesquisas sobre formação e trabalho de professores no Brasil, no período de 2008-

2016, atentando-se aos trabalhos publicados na Revista Educação & Sociedade, 

do Centro de Estudos Educação e Sociedade – CEDES e no banco das teses 

disponíveis na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES. 

A escolha destas duas fontes se justifica pelo fato de a Revista Educação & 

Sociedade ser um “periódico nacional de comunicação do conhecimento científico 

que tem como mantenedor o Centro de Estudos Educação e Sociedade – 

CEDES”(Ferreira & Rothen, 2016).  

Referida revista, ao longo da sua história, busca abordar questões sobre a 

Ciência da Educação e sua relação com a sociedade, sendo possível perceber 

nesse periódico o debate de temas contemporâneos da área da educação.  
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Assim, segundo Ferreira & Rothen  (2016) 

 
desde sua fundação, em 1978, essa revista publica, ininterruptamente, 03 
(três) números por ano. Além desses números, em 1995, passou a contar 
com um número anual temático, sendo, portanto, veiculados, até os dias 
de hoje, quatro números anuais. (FERREIRA & ROTHEN, 2016, p 548). 

 

Nesta investigação, consideraram-se os números da revista Educação & 

Sociedade que foram publicados no período de 2008 a 2016.  A escolha do ano 

2008 se justifica pelo fato de, nesse ano, ter sido instituída a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com a criação dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, pela Lei n° 11.892, de 29 de 

Dezembro de 2008.  

Ainda segunda as autoras 

 
                          a revista Educação & Sociedade destaca-se por ser um dos veículos  

utilizados pela comunidade acadêmica na informação e na discussão de 
propostas políticas que se seguiram no período investigado, como se pode 
observar, por exemplo, em suas capas. Os editoriais e os textos publicados 
nesse periódico também são documentos importantes que podem contribuir 
para a ampliação da compreensão do debate sobre políticas públicas, 
sobretudo porque disseminados nesse período histórico, particularmente na 
área da educação.(FERREIRA & ROTHEN, 2016, p 548). 

 

 

Além dessa fonte, o Estado da Arte pesquisou o banco das teses disponíveis 

na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, em 

seu sítio, contém informações fornecidas pelos Programas de Pós-Graduação. Ao 

congregar informações básicas de pesquisas de pós-graduação stricto sensu — 

mestrado e doutorado — das diversas áreas e subáreas do conhecimento humano, 

desenvolvidas em Instituições de Ensino Superior — IES — públicas e particulares 

de todo o território nacional, defendidas a partir de 1987, esse banco, por meio de 

resumos, constitui-se em uma fonte de pesquisa abrangente, bem como em um 

instrumento relevante de divulgação do conhecimento científico brasileiro. 

Como já mencionado, nesta pesquisa foi realizado um balanço das 

investigações sobre as categorias: política educacional, trabalho e educação, 

politecnia e formação profissional, levando em consideração os trabalhos 

publicados nas fontes já mencionadas nos últimos nove anos (2008-2016). A 

análise focou na quantidade de trabalhos publicados, nas abordagens e nos tipos 

de pesquisa, metodologia e região do país.  
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Desde o ano de 2002, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) disponibiliza o Banco de Teses. Mas a obrigatoriedade da 

disponibilidade digital das teses e dissertações por parte dos programas de pós-

graduação reconhecidos aconteceu somente a partir de 15 de fevereiro de 2006, 

através Portaria nº 01320. Referido banco congrega referências e resumos de teses 

e dissertações defendidas em programas de pós-graduação do país que são 

providas diretamente a Capes pelos programas que se responsabilizam pela 

veracidade das informações.  

Vale destacar que, somente pela leitura dos títulos, resumos e palavras-

chaves dos trabalhos, a dificuldade é enorme, tendo em vista que muitos dos 

resumos não destacam as informações essenciais, tais como: abordagem da 

pesquisa, principais aportes teóricos, sujeitos da pesquisa, tipo de estudo, meto-

dologia utilizada, etc., ou seja, os resumos se apresentam, muitas vezes, de forma 

sucinta e incompleta.  

Inicialmente apresentam–se os resultados da pesquisa encontradas no 

banco de teses da CAPES21, utilizando-se do recurso de busca no banco de teses 

da Capes e empregando-se o termo “política educacional”, de maneira a se 

restringir a pesquisa aos tópicos formação, politecnia, políticas públicas, formação 

de professores, no idioma português, no período de 2008-2016. O resultado 

apresentou 72 publicações, sendo 31 teses de doutorado e 41 dissertações de 

mestrado. 

O levantamento realizado no banco de dados de teses e dissertações da 

CAPES 22 , que ora se apresenta, objetiva demonstrar o estado da produção 

científica entre os anos de 2008 a 2016, referente à temática da pesquisa no âmbito 

das políticas públicas de formação continuadas as professores da educação 

profissional, bem como utilizar, na presente investigação, os referenciais que 

contribuam para o avanço do conhecimento crítico nesta área. 

Para o mapeamento das produções, elegeu-se, como critério de busca, 

expressões exatas relacionadas às quatro subcategorias. Para a busca dos 

                                                           
20 Portaria nº 013, de 15 de fevereiro de 2006/ Ministério da Educação- Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES. Institui a divulgação digital das teses e 
dissertações produzidas pelos programas de doutorado e mestrado reconhecidos. 
 
21 http://www-periodicos-capes-gov 
br.ez109.periodicos.capes.gov.br/index.php?option%3Dcom_phome%26Itemid%3D68%26 
22 O levantamento no banco de teses da CAPES foi realizado no mês de julho do ano de 2016. 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_013_2006.pdf
http://www-periodicos-capes-gov/
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trabalhos relacionados ao objeto da presente pesquisa, no banco de dados da 

CAPES, utilizaram-se as seguintes expressões exatas: “política educacional”, 

“trabalho e educação”, “politecnia” e “formação profissional”, todas relacionadas às 

políticas públicas de formação de professores da educação profissional, 

apresentando os seguintes resultados referente às quatro categorias de análise, 

conforme Tabelas 1, 2, 3 e 4. 

 



55 
 

 
 

TABELA 1 - LEVANTAMENTO DE TRABALHOS SOBRE AS CATEGORIAS NA BASE DE DADOS DA CAPES. 
 
CATEGORIA: POLÍTICA EDUCACIONAL 

TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO ANO  NÍVEL PALAVRAS-
CHAVES 

ORIENTADOR 

A Política educacional para o 
Maranhão: uma (re)visão nas 
diretrizes e estratégias para a 
reestruturação do ensino médio 
 

Rosangela Mendes 
Costa  

Universidade 
Federal do Pará 

2013 M Educação e Estado 
Reforma do ensino 
Ensino médio 
Maranhão - Estado 
Amazônia Brasileira 

Ronaldo Marcos 
De Lima Araujo 

Estado e mercado 
na política educacional brasileira: 
uma análise do Programa Mais 
Educação e da educação em 
tempo integral 
 

Fernanda Elias dos 
Reis  

Fundação 
Oswaldo Cruz. 
Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim 
Venâncio 

2014 M Políticas Públicas 
Educacionais 
Programa Mais 
Educação 
Educação Integral 

Marcela 
Alejandra Dos 
Pronko 

Política educacional paulista 
(1995-2012) : dos primórdios da 
reforma empresarial neoliberal à 
consolidação do modelo 
gerencial 
 

 Dantas UNESP - 
Universidade 
Estadual Paulista, 
Faculdade de 
Filosofia e 
Ciências de 
Marília,  

2013 D Partido da Social 
Democracia Brasileira 
Educação e Estado - 
São Paulo (Estado) 
Neoliberalismo 
Eficiência 
organizacional 
 

Tânia Suely 
Antonelli 
Marcelino Brabo 

 
Projeto pedagógico 
e política educacional : um 
estudo em escolas de rede 
estadual de ensino da Bahia; 

 Universidade 
Estadual de 
Campinas, 
Faculdade de 
Educação 

2011 D Autonomia escolar 
Descentralização 
Gestão educacional 
Participação 
Trabalho coletivo 

Sonia Giubilei 

A pós-graduação em educação e 
o tratamento do tema política 
educacional : uma análise da 
produção do conhecimento no 
Nordeste do Brasil 
 

Ana Lúcia Felix 
Dos Santos 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 

2008 D Produção do 
Conhecimento, 
Campo científico e 
acadêmico, política 
educacional, Pós-
Graduação em 
Educação no 
Nordeste Brasileiro, 
Discurso. 

Janete Maria Lins 
De Azevedo 

A gestão educacional e a relação 
entre entes federados 
na política educacional do 

Lucia Camini Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul. 

2009 D Política pública 
educacional, entes 

Vera Maria Vidal 
Peroni 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Reis%2C+Fernanda+Elias+dos
https://repositorio.unesp.br/browse?type=subject&value=Neoliberalismo
http://repositorio.unicamp.br/jspui/browse?type=subject&value=Autonomia+escolar
http://repositorio.unicamp.br/jspui/browse?type=subject&value=Descentralização
http://repositorio.unicamp.br/jspui/browse?type=subject&value=Gestão+educacional
http://repositorio.unicamp.br/jspui/browse?type=subject&value=Participação
http://repositorio.unicamp.br/jspui/browse?type=subject&value=Trabalho+coletivo
http://repositorio.unicamp.br/jspui/browse?type=advisor&value=Giubilei%2C+Sonia%2C+1938-
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PDE/Plano de Metas 
Compromisso Todos pela 
Educação 
 

federados, gestão 
educacional. 

Educação, ideologia e 
complexidade : contribuição 
para a crítica ao pensamento 
de Edgar Morin e sua 
inteface com a educação 
brasileira 

Marcelo Donizete 
Da Silva 

Unicamp 2010 D Educação, 
ideologia, teoria da 
complexidade 
 

Silvio Ancizar 
Sanchez 
Gamboa 

A construção histórica da 
relação público-privada na 
promoção do direito à 
educação no Brasil 
 

Daniela de 
Oliveira Pires 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2015 D Construção 
histórica,relação 
público-privada,direito 
ã educação,Estado 
Brasileiro,. 
Constituição Federal 

Vera Maria 
Vidal Peroni 

O doutorado interinstitucional : 
ação Novas Fronteiras 
(DINTER/NF) 
como política pública para 
formação de pessoal de nível 
superior 
 

Hayslla 
Boaventura Piotto 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2016 M DINTER/NF. Políticas 
Públicas. Avaliação. 

Lívio Amaral 

Orientações curriculares e 
políticas públicas para a 
formação de professores : um 
estudo sobre o curso de 
licenciatura em Química da 
UFPel 
 

Paula Del Ponte 
Rocha 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2014 M Formação de 
Professores de 
Química, Políticas de 
Currículo, 
PIBID,ENADE 

Maira Ferreira 

Educação superior, trabalho e 
humanização : mediações 
políticas e pressupostos 
institucionais para a análise da 
produção social e dos impactos 
do projeto de formação FASB 

Roberto Marden 
Lucena 

Unicamp 2015 D educação superior; 
política educacional; 
produção estudantil; 
educação 
universitária; 
dimensão política da 
educação. 

 
Valério José 
Arantes 
 

Seja um professor! a profissão e 
a publicidade em discurso 
 

Fabíola 
Ponzoni Balzan 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2015 D Análise do discurso  
Formação de 
professores  
Política educacional  
Publicidade  

Regina Maria 
Varini Mutti 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/browse?type=advisor&value=Arantes%2C+Valério+José%2C+1949-
http://repositorio.unicamp.br/jspui/browse?type=advisor&value=Arantes%2C+Valério+José%2C+1949-
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Publicidade
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Valorização 
profissional  

A gestão escolar democrática na 
formação inicial do professor : os 
conhecimentos construídos em 
licenciaturas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
 

Vanessa Souza 
Pereira 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2015 M Gestão escolar 
democrática, 
formação inicial de 
professores, políticas 
educacionais. 

Neusa Chaves 
Batista 

A política de valorização e de 
profissionalização dos 
professores da educação básica 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(1995-2006): convergências e 
divergências 

Elena Maria Billig 
Mello 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2010 D Política educacional, 
profissão docente, 
Profissionalização do 
professor, valorização 
do magistério, 
formação de 
professores. 

Maria Beatriz 
Luce 

Políticas públicas na educação 
superior : as ações de 
permanência para estudantes 
cotistas no programa de ações 
afirmativas da UFRGS 
 

Rita de Cássia 
Soares de 
Souza Bueno 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul.  

2015 M  
Ações afirmativas  
Cotas  
Ensino 
superior Permanência 
na escola  
Política educacional  
 

Neusa 
Chaves Batista 

A valorização docente no 
contexto do sistema estadual de 
avaliação participativa do Rio 
Grande Sul (SEAP/RS) 
 

Alessandra de 
Oliveira Mendes 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul. 

2016 M Avaliação da 
educação Política 
educacional  
Política pública  
Professor  
Valorização 
profissional  

Nalú Farenena 

A jornada de trabalho dos 
professores da escola pública 
em contexto de políticas de 
valorização docente e qualidade 
da educação 
 

Josete Maria 
Cangussú Ribeiro 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2014 D Ensino público  
Política educacional  
Professor  
Valorização  

Maria 
Beatriz Luce 

A formação continuada de 
professores/as nas cidades de 
Campinas e Hortolândia : um 
balanço do período de 2000 a 
2012; 

Raquel Pereira 
Alves 

Unicamp 2015 D Formação continuada 
Capacitação de 
professores 
Políticas públicas 
Política educacional 

Vicente 
Rodriguez 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Cotas
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Professor
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Professor
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Valorização
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Formação+continuada
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Capacitação+de+professores
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Capacitação+de+professores
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Políticas+públicas
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Política+educacional
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Formação de professores: o 
Instituto de Educação do 
Maranhão (1939-1973) 

Sandra Maria 
Barros Alves Melo 

Unicamp 2009 D Instituto de Educação 
do Maranhão 
Formação de 
professores - Brasil 
Educação - 
Maranhão - História 
Instituição escolar - 
História 
Política educacional 
Ensino normal - 
Maranhão (MA) - 
História 

 
José Luís 
Sanfelice 
 

A influência do programa de 
Promoção da Reforma Educativa 
da América Latina e Caribe 
(PREAL) na política brasileira de 
educação profissional: 
1996/2004 
 

Nelson Roncate 
Dutra Pinheiro 

Fundação 
Oswaldo Cruz. 
Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim 
Venâncio 

2012 M Organismos 
Internacionais 
PREAL 
Educação 

Marise Nogueira 
Ramos 

Política de formação continuada 
de professores: a repercussão 
do Programa Pró-Letramento no 
trabalho de professores de 
escolas públicas 
 

Iza Cristina Prado 
da Luz 

Universidade 
Federal do Pará 

2012 M Formação 
Continuada, 
Educação ã 
distância, política 
educacional 

Olgaíses Cabral 
Maués 

Sobre a formação de 
professores das séries iniciais na 
região de São José do Rio Preto-
SP na ocasião dos Centros 
Específicos de Formação e 
Aperfeiçoamento para o 
Magistério (CEFAM) 
 

Marinéia dos 
Santos Silva 

Unesp 2015 M Matemática - Estudo 
e ensino 
 
Historia oral 
Professores - 
Formação - 
Narrativas pessoais 
Historiografia 
 

Heloisa da Silva 

Fracasso na implementação de 
políticas educacionais : uma 
abordagem pelo discurso 
psicanalítico 

Eric Ferdinando 
Kanai Passone 

Unicamp 2012 D Fracasso escolar 
Políticas 
educacionais 
Implementação 
Psicanálise 
Discurso 

José Roberto 
Rus Perez 

http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Instituto+de+Educação+do+Maranhão
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Instituto+de+Educação+do+Maranhão
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Formação+de+professores+-+Brasil
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Formação+de+professores+-+Brasil
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Educação+-+Maranhão+-+História
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Educação+-+Maranhão+-+História
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Instituição+escolar+-+História
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Instituição+escolar+-+História
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Política+educacional
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Ensino+normal+-+Maranhão+(MA)+-+História
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Ensino+normal+-+Maranhão+(MA)+-+História
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Ensino+normal+-+Maranhão+(MA)+-+História
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=advisor&value=Sanfelice%2C+José+Luís%2C+1949-
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=advisor&value=Sanfelice%2C+José+Luís%2C+1949-
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Pinheiro%2C+Nelson+Roncate+Dutra
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Pinheiro%2C+Nelson+Roncate+Dutra
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Ramos%2C+Marise+Nogueira
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=LUZ%2C+Iza+Cristina+Prado+da
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=LUZ%2C+Iza+Cristina+Prado+da
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=MAUÉS%2C+Olgaíses+Cabral
https://repositorio.unesp.br/browse?type=subject&value=Historiografia
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Fracasso+escolar
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Políticas+educacionais
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Políticas+educacionais
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Implementação
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Psicanálise
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Discurso
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=advisor&value=Perez%2C+José+Roberto+Rus%2C+1956-
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=advisor&value=Perez%2C+José+Roberto+Rus%2C+1956-
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As ferramentas do pensamento 
como estratégia de 
aprendizagem para o estímulo e 
desenvolvimento da criatividade 
com alunos do ensino técnico e 
tecnológico 
 

Cleiton Pons 
Ferreira 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande 

2015 M Ferramentas de 
Pensamento, 
Neurociência, 
Aprendizagem, 
Criatividade, Ensino 
Técnico e 
Tecnológico, Mapas 
Mentais, Seis 
Chapéus do 
Pensamento. 

Fernanda 
Antoniolo 
Hammes de 
Carvalho 

A formação de professores no 
curso de pedagogia, licenciatura 
da FACED/UFRGS : um estudo 
a partir das diretrizes curriculares 
de 2006 
 

 
Jaira Coelho  
Moraes 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Su 

2011 M Curso de Pedagogia  
Formação  
Neoliberalismo  
Professor  

Augusto Nibaldo 
Silva Triviños 

Formar professores-
pesquisadores numa escola de 
bacharéis : a cultura do Pibid de 
Geografia da Unicamp; 

Anniele Sarah 
Ferreira de Freitas 

Unicamp 2016 M Formação inicial, 
professores 
pesquisadores, Pibid 

Rafael Straforini 

A organização para cooperação 
e desenvolvimento econômico 
(OCDE) e a política de formação 
docente no Brasil 
 

Diana Lemes 
Ferreira 

Universidade 
Federal do Paraná 

2011 D Educação e Estado 
Formação de 
professores 
Organizações 
internacionais 
Cooperação 
internacional 
Desenvolvimento 
econômico 

Olgaíses Cabral 
Maués 

Historia, trabalho e educação: a 
educação profissional no Brasil 
(EPDB, Poços de Caldas – MG 

Jussara Gallindo 
Mariano de 
Carvalho 

Unicamp 2008 D Escola Profissional 
Dom Bosco (Poços 
de Caldas, MG) 
Educação 
profissional - História 
Instituições 
Educação e trabalho 
Salesianos 

Olinda Maria 
Noronha 

 Fonte: Base de Dados da Capes. 

    Nota: Dados trabalhados pelo Autor.  

 

 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Ferreira%2C+Cleiton+Pons
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Carvalho%2C+Fernanda+Antoniolo+Hammes+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Carvalho%2C+Fernanda+Antoniolo+Hammes+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Carvalho%2C+Fernanda+Antoniolo+Hammes+de
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Formação
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Neoliberalismo
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Professor
http://repositorio.ufpa.br/jspui/browse?type=author&value=FERREIRA%2C+Diana+Lemes
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Escola+Profissional+Dom+Bosco+(Poços+de+Caldas%2C+MG)
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Escola+Profissional+Dom+Bosco+(Poços+de+Caldas%2C+MG)
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Escola+Profissional+Dom+Bosco+(Poços+de+Caldas%2C+MG)
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Educação+profissional+-+História
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Educação+profissional+-+História
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Instituições
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Educação+e+trabalho
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Salesianos
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 TABELA 2 - LEVANTAMENTO DE TRABALHOS SOBRE AS CATEGORIAS NA BASE DE DADOS DA CAPES. 
 

CATEGORIA: TRABALHO E EDUCAÇÃO 

TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO ANO  NÍVEL PALAVRAS-
CHAVES 

ORIENTADOR 

Professores conetados: 
trabalho e educação nos espaços 
públicos em rede 
 

Suzana de 
Souza Gutierrez 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2010 D Formação  
Informática na 
educação  
Professor  
Redes sociais  
Tecnologia 
educacional  
Trabalho  

Carmen Lúcia 
Bezerra Machado 

Humm! Tem pão 
quentinho e confeitos divinos: 
desvelando relações 
entre trabalho e educação na 
formação profissional do técnico em 
panificação e confeitaria 
 

Clúvio 
Buenno Soares 
Terceiro 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2012 M Educação 
profissional  
Ensino técnico  
Ergologia  
Trabalho  

Maria Clara 
Bueno Fischer 

Quando o problema é de 
classe! trabalho e educação em um 
curso de ensino médio profissional : 
relações e tensões entre a 
formação política e a formação 
técnica no IEJC (ITERRA/MST) 
 

Anália Bescia 
Martins de Barros 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul. 

2016 D Ensino médio  
Ensino 
profissionalizante  
Formação política  
Trabalho  

Maria Clara 
Bueno Fischer 

Trabalho e educação profissional 
nas décadas de 1930 e 1940 no 
Brasil : análise do 
pensamento e das ações da 
burguesia industrial a partir do 
IDORT; 

Eraldo Leme 
Batista 

Unicamp 2013 D Trabalho e 
educação 
profissional no 
Brasil; Instituto de 
Organização 
Racional do 
Trabalho; 
Ideologia, Luta de 
Classes, Trabalho; 
Racionalização e 
resistência social. 

José Luís Sanfelice 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Formação
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Professor
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Trabalho
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Ergologia
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Trabalho
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Trabalho
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Trabalho e educação: o papel da 
Escola de Aplicação da 
Universidade Federal do Pará como 
certificadora da qualificação 
profissional na Amazônia Paraense 
 

Heloisa Helena 
Barbosa Canali 

Universidade 
Federal do 
Pará 

2010 M Núcleo 
Pedagógico 
Integrado 
Qualificação 
profissional 
Movimentos 
sociais 
Trabalhadores 
 

Gilmar Pereira daSilva 

Por uma crítica ao capital humano 
 
 

Giane Carmem 
Alves de Carvalho 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina, 

2012 D juventude, Ensino 
Médio, capital 
humano, trabalho 
e educação. 

Janice Tirelli Ponte de 
Sousa. 

A qualificação profissional pelo 
Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego: um 
debate necessário 
 

Ariane de Cássia 
Queiroz Santiago 

Universidade 
Federal da 
Bahia 

2015 M   Maria Regina 
Filgueiras 
Antoniazzi 

O adoecimento dos trabalhadores 
docentes na rede pública de ensino 
de Belém-Pará 
 

Maria Izabel Alves 
dos Reis 

Universidade 
Federal do 
Pará, 

2015 D Adoecimento. 
Condições de 
Trabalho. Políticas 
Educacionais. 
Saúde. Trabalho 
Docente. 

Olgaíses Cabral 
Maués 

Trabalho docente e 
 Conhecimento. 
 

Kátia Cristina 
Dambiski Soares 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 

2008 D trabalho docente, 
conhecimento, 
formação de 
professores 

Maria Celia Marcondes 
de Moraes. 

    Fonte: Base de Dados da Capes. 

     Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=CANALI%2C+Heloisa+Helena+Barbosa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=CANALI%2C+Heloisa+Helena+Barbosa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=SILVA%2C+Gilmar+Pereira+da
http://repositorio.ufba.br:8080/ri/browse?type=author&value=Santiago%2C+Ariane+de+Cássia+Queiroz
http://repositorio.ufba.br:8080/ri/browse?type=author&value=Santiago%2C+Ariane+de+Cássia+Queiroz
http://repositorio.ufba.br:8080/ri/browse?type=author&value=Antoniazzi%2C+Maria+Regina+Filgueiras
http://repositorio.ufba.br:8080/ri/browse?type=author&value=Antoniazzi%2C+Maria+Regina+Filgueiras
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TABELA 3 - LEVANTAMENTO DE TRABALHOS SOBRE AS CATEGORIAS NA BASE DE DADOS DA CAPES. 
 

CATEGORIA: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO ANO  NÍVEL PALAVRAS-
CHAVES 

ORIENTADOR 

“Formação de cabeças ou de 
braços”: tensionamentos 
entre educação geral 
e formação profissional no 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do 
Sul - Câmpus Sertão (1963-
2008) 
 

Odair José 
Spenthof 

Unisinos 2013 D Currículo, relações 
de poder, políticas 
públicas, educação 
geral, formação 
profissional. 

Beatriz Terezinha Daudt 
Fischer 

O projeto 
de formação profissional da 
Confederação Nacional da 
Indústria e as políticas 
públicas de 
educação profissional : 
confluências entre público e 
privado na educação 
brasileira nos anos 2000 
 

Camila Grassi 
Mendes de Faria 

Universidade 
Federal do 
Paraná 

2014 M Empresariado 
industrial nacional. 
Diretriz de 
formação do 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Industrial. Políticas 
públicas de 
educação 
profissional. 

Alessandro de Melo 

Atividades práticas no ensino 
de ciências: saberes 
docentes e formação do 
professor 
 

Eliane Cerdas 
Labarce 

Unesp 2014 M Atividades 
práticas. Saberes 
docentes. 
Formação 
continuada. Ensino 
de Ciências. 

Fernando Bastos 

Formação pedagógica do 
professor do ensino superior: 
os programas de pós-
graduação nota 7.0 
 

Pricila Bertanha Unesp 2016 D Pós-Graduação. 
Stricto Sensu. 
Formação. 
Formação 
Pedagógica. 
Professor de 
Ensino Superior. 

Ricardo Ribeiro 
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Assessorias pedagógicas 
das universidades estaduais 
paulistas : concepções dos 
espaços institucionais 
de formação do docente 
universitário 
 

Ligia Bueno 
Zangali Carrasco 

Unesp 2016 M Assessor 
pedagógico 
Centros de 
formação 
Docente 
universitário 
Formação 
pedagógica 
 

Maria Antônia Ramos 
Azevedo 

Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à 
Docência - PIBID - e 
a formação inicial de 
professores 
 

Marcelina 
Ferreira Vicente 

Unesp 2016 M Formação inicial 
de professores 
PIBID 
Aprendizagem da 
docência 
 

Yoshie Ussami Ferrari Leite 

Identidade docente e 
educação profissional técnica 
de nível médio: um estudo 
sobre os professores que 
atuam no CEFET-MG. 
 

Valter Luiz de 
Almeida Vitor 

Universidade 
Federal de 
Ouro Preto 

2014 M Educação 
Profissional 
Técnica de Nível 
Médio, Identidade 
docente, CEFET-
MG 

Ana Cristina Ferreira 

Política de formação de 
professores mediada pelas 
tecnologias de informação e 
comunicação : análise do 
programa especial de 
capacitação para docencia 
no estado do Paraná 
 

Eliane do Rocio 
Alberti 

Universidade 
Federal do 
Paraná 

2008 M Professores - 
Formação 
profissional - 
Paraná 
Educação à 
distância - 
Professores 
Educaçăo 
 

Monica Ribeiro da Silva 

Concepções e práticas de 
educação 
politécnica: formação de 
trabalhadores para o cuidado 
ao idoso na EPSJV/Fiocruz 
 

Vanessa Gomes 
da Silva 

Fundação 
Oswaldo Cruz. 
Escola 
Politécnica de 
Saúde Joaquim 
Venâncio 

2012 M Educação 
Profissional em 
Saúde 
Cuidado ao Idoso 
Educação 
Politécnica 

Ana Margarida de Mello 
Barreto Campello 

A formação como elemento 
indissociável do trabalho 
docente : o custo do tempo 
de qualificação para 
professoras-estudantes 
 

Renato Avellar 
de Albuquerque 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2012 M Ensino à distância  
Formação  
Professor  
Qualificação 
profissional  
Trabalho  

Marie Jane Soares Carvalho 

https://repositorio.unesp.br/browse?type=subject&value=PIBID
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Alberti%2C+Eliane+do+Rocio
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Silva%2C+Vanessa+Gomes+da
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Silva%2C+Vanessa+Gomes+da
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Campello%2C+Ana+Margarida+de+Mello+Barreto
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Campello%2C+Ana+Margarida+de+Mello+Barreto
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Formação
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Professor
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Trabalho
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O trabalho docente 
com.par.t(r)ilhado : 
focalizando a parceria 

 
 Marissol Prezotto 

Unicamp 2015 D Formação docente 
Trabalho 
colaborativo 
Cotidiano 
Narrativa 
Reflexividade 

Ana Maria Falcão de Aragão 

A reorganização curricular da 
educação profissional após o 
decreto n° 5154/2004 : um 
estudo sobre o Instituto 
Federal de Santa Catarina - 
Campus Araranguá 
 

Rodrigo da 
Costa Lima 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2012 M Currículo  
Decreto n. 5.154, 
de 23 de julho de 
2004  
Desenvolvimento 
socio-economico  
Educação 
profissional  
Ensino técnico  

Marilis Lemos de Almeida 

Professores formadores e as 
relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade na 
licenciatura em física 
 

Rodrigo Braz 
Martins 

Universidade 
Federal do 
Paraná 

2010 M Enfoque CTS, 
Formação de 
Professores, 
Ensino de Física, 
Licenciatura em 
Física 

Ivanilda Higa 

O ensino profissional  
estadual paulista dos anos 
de 1940 a 1970 : trajetória na 
cidade de Orlândia 
 

Maria Teresa 
Garbin  
Machado 

Unesp 2014 D História da 
Educação. História 
das Instituições 
Educativas 
Brasileiras. 
Educação 
Profissional. 

Rosa Fátima de Souza 
Chaloba 

O Direito à profissionalização 
do jovem brasileiro 
 

Mariane Pires 
Castagna 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 

2011 M Direito à 
Profissionalização. 
Princípio da 
Dignidade da 
Pessoa Humana. 
Direitos da 
Juventude. 

Olga Maria Boschi Aguiar de 
Oliveira 

Reforma e expansão da 
educação profissional técnica 
de nível médio nos anos 
2000 

Liliane Bordignon 
De Souza 

Unicamp 2013 M educação 
profissional, 
políticas 
educacionais, 
desenvolvimento 
nacional, trabalho 

Aparecida Neri De Souza 

       

http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Formação+docente
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Trabalho+colaborativo
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Trabalho+colaborativo
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Cotidiano
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Narrativa
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Reflexividade
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=advisor&value=Aragão%2C+Ana+Maria+Falcão+de%2C+1959-
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Currículo


65 
 

 
 

Produção e sustentação de 
um coletivo docente : uma 
experiência de formação de 
professores dentro do 
universo profissional. 

Joana Goes Unicamp 2010 M Docentes 
Trabalho em grupo 
na educação 
Formação de 
professores 
Currículos 
Inovações 
educacionais 
Psicanalise e 
educação 
 

Elisabeth Barolli 

Processos de construção da 
identidade profissional de 
professores 
em formação continuada; 

Paula Baracat de 
Grande 

Unicamp 2015 D formação do 
professor; 
Letramento; local 
de trabalho. 

Angela del Carmen Bustos 
Romero de Kleiman 

Docência universitária : 
representações sociais das 
constituições subjetivas 
 

Tatiana Machiavelli 
Carmo Souza 

Unesp 2012 D Docência. 
identidade. 
formação 
profissional. 
trabalho. 
universidade. 

Cirlene Aparecida Hilário 
da Silva Oliveira 

Memórias e experiências do 
fazer-se professor na 
educação profissional 
 

Letícia Helena 
Frozin Fernandes 
Cruz Wiggers 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 

2015 M Memória; 
Experiência; 
Fazer-se 
professor; ETFSC. 

Elison Antonio Paim 

Formadores de professores 
 

Juliete Schneider Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 

2014 D Políticas públicas 
de formação de 
professores; Curso 
de Pedagogia; 
Formadores de 
pedagogos; 
mediação da 
práxis. 

Leda Scheibe 

A constituição do professor 
pelo trabalho docente na 
educação profissional : o 
caso do IFMT – Campus 
Cuiabá 

Lina Márcia de 
Carvalho da 
Silva Pinto 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2014 D Ensino 
profissionalizante  
Professor  
Trabalho  

Jorge Alberto Rosa Ribeiro 

Políticas de  formação do 
trabalhador : a FUNAP 

Marilsa Fátima 
Favaro 

Unicamp 2008 M Educação e 
trabalho; Políticas 
públicas; 
Reintegração 

Newton Antônio Piciulli Bryan 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Professor
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Trabalho
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=author&value=Marilsa+Fátima++Favaro&value_lang=pt
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=author&value=Marilsa+Fátima++Favaro&value_lang=pt
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social; Cidadania; 
Sistema prisional 

O ensinar e o aprender a 
fazer pesquisa: o real e o 
desejado 
 

Nabiha Haddad 
Simões Machado 

Universidade 
de Brasília 

2008 M Pesquisa 
Científica, 
concepções de 
ciência, ensino de 
ciência, Ludwik 
Fleck 

Maria Helena da Silva 
Carneiro 

Modos de os professores se 
referirem ao conhecimento 
pedagógico no exercício da 
profissão 

Maria Cristina 
Silva Tempesta 

Unicamp 2009 D Formação 
continuada do 
professor 
Alfabetização 
Letramento 
 

Ana Lucia Guedes-Pinto 

Nas tramas da pesquisa-
formação: uma abordagem 
experiencial de autoria 
feminina no processo 
de formação docente 
 

Maria da Graça 
Leão 

Unisinos 2009 M Pesquisa-
Formação, 
Autobiografia, 
Literatura, 
Feminismo. 

Edla Eggert 

O Plano Nacional de 
Qualificação do Trabalhador: 
formulação, implementação e 
as práticas pedagógicas dos 
professores do CEFET/PA 

Sônia de Fátima 
Rodrigues Santos 

Universidade 
Federal do 
Pará 

2008 M Prática de ensino 
Ensino 
profissionalizante 
Educação e 
Estado 
Centro Federal de 
Educação 
Tecnológica do 
Pará 

Ronaldo Marcos De Lima 
Araujo 

  Fonte: Base de Dados da Capes. 

   Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.unb.br/browse?type=author&value=Machado%2C+Nabiha+Haddad+Simões
http://repositorio.unb.br/browse?type=author&value=Machado%2C+Nabiha+Haddad+Simões
http://repositorio.unb.br/browse?type=advisor&value=Carneiro%2C+Maria+Helena+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Maria+Cristina+Silva+Tempesta
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Maria+Cristina+Silva+Tempesta
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Ana+Lucia+Guedes-Pinto
http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/browse?type=author&value=SANTOS%2C+Sônia+de+Fátima+Rodrigues
http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/browse?type=author&value=SANTOS%2C+Sônia+de+Fátima+Rodrigues
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TABELA 4 - LEVANTAMENTO DE TRABALHOS SOBRE AS CATEGORIAS NA BASE DE DADOS DA CAPES. 
 

CATEGORIA: POLITECNIA  

TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO ANO  NÍVEL PALAVRAS-
CHAVES 

ORIENTADOR 

Politecnia e 
pedagogia do 
MST: a 
construção 
coletiva de um 
currículo de 
saúde 
ambiental para 
a população 
do campo 
 

André Campos Búrigo Fundação 
Oswaldo Cruz. 
Escola 
Politécnica de 
Saúde 

2010 M Poltecnia 
Educação 
Profissional em 
Saúde 
Saúde das 
Populações do 
Campo 
Saúde Ambiental 
Movimento dos 
Trabalhadores 
Rurais Sem Terra 

Virgínia Maria Gomes de Mattos 
Fontes 

Formar pra 
que? análise 
da proposta 
de politecnia e 
suas relações 
com a 
formação dos 
trabalhadores 
de nível médio 
que atuam no 
campo da 
gestão do SUS 
 

Mônica Vieira Fundação 
Oswaldo Cruz. 
Escola 
Politécnica de 
Saúde  

2010 M Educação 
Politécnica 
Gestão do SUS 
Formação dos 
Trabalhadores 

Gilberto Estrela Santiago 

A formação de 
trabalhadores 
de nível médio 
na perspectiva 
da politecnia : 
a contribuição 
da proposta de 
educação do 
Instituto 
Politécnico da 
Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro 

Maria Gabriella 
Pinheiro Silva 

Universidade 
Federal do 
Paraná 

2014 M Formação de 
trabalhadores. 
Politecnia. Ensino 
médio integrado. 

Claudia Barcelos de Moura Abreu 

https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Búrigo%2C+André+Campos
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Fontes%2C+Virgínia+Maria+Gomes+de+Mattos
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Santiago%2C+Gilberto+Estrela
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A reforma da 
educação e a 
dimensão da 
politecnia 
aplicada no 
ensino médio : 
estudo de 
caso sobre a 
prática 
docente na 
escola 
estadual CAIC 
Madezatti - 
São 
Leopoldo/RS 

Cléber 
Fernando Homem 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul. 

2015 M Currículo  
Ensino médio  
Ensino 
Politécnico  
Escola pública  

 Diogo Onofre Gomes de Souza 

Análise do 
curso técnico 
de agente 
comunitário de 
saúde: 
reflexões em 
torno da 
formação 
profissional e o 
saber 
comunitário 
 

Márcia Raposo Lopes Fundação 
Oswaldo Cruz. 
Escola 
Politécnica de 
Saúde 

2013 M Agentes 
Comunitários de 
Saúde 
Processo de 
Trabalho em 
Saúde 
Educação 
Profissional em 
Saúde 
Politecnia 

 Amanda de Andrade Mendonça 

Capitalismo, 
acumulação 
flexivel e 
educação 
profissional no 
Brasil : 
polivalencia ou 
politecnica? 

Paulo Cesar de 
Souza Ignacio 

Unicamp 2009 D Capitalismo 
Acumulação 
flexivel 
Ensino 
profissional 
Politecnia 
Polivalencia 

 Jose Claudinei Lombardi 

 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Currículo
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Lopes%2C+Márcia+Raposo
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Mendonça%2C+Amanda+de+Andrade
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Capitalismo
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Acumulação+flexivel
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Acumulação+flexivel
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Ensino+profissional
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Ensino+profissional
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Politecnia
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=subject&value=Polivalencia
http://repositorio.unicamp.br/browse?type=advisor&value=Lobardi%2C+Jose+Claudinei
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Concepções e 
práticas de 
educação 
politécnica: 
formação de 
trabalhadores 
para o cuidado 
ao idoso na 
EPSJV/Fiocruz 
 

Vanessa Gomes da 
Silva 

Fundação 
Oswaldo Cruz. 
Escola 
Politécnica de 
Saúde Joaquim 
Venâncio 

2012 M Educação 
Profissional em 
Saúde 
Cuidado ao Idoso 
Educação 
Politécnica 

Ana Margarida de Mello Barreto 
Campello 

Levantamento 
dos 
conhecimentos 
fundamentais 
à construção 
de novos 
referenciais 
curriculares 
para a 
educação 
profissional na 
área da 
histotecnologia 
 

Isabel Brasil Pereira Fundação 
Oswaldo Cruz. 
Escola 
Politécnica de 
Saúde Joaquim 
Venâncio 

2010 M Educação 
Profissional 
Histologia 
Anatomia 
Formação Técnica 

Leandro Medrado 

                Fonte: Base de Dados da Capes. 

   Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Silva%2C+Vanessa+Gomes+da
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Campello%2C+Ana+Margarida+de+Mello+Barreto
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Pereira%2C+Isabel+Brasil
https://www.arca.fiocruz.br/browse?type=author&value=Medrado%2C+Leandro
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Utilizou-se, como critério de seleção de trabalhos, aqueles que indicavam, no 

título, os termos das quatro categorias de análise da pesquisa, sendo encontradas 

652 teses e dissertações, sendo 397 com a expressão “formação profissional”; 208 

com “política educacional”; 39 com “trabalho e educação”; e 09 com “politecnia” 

(Quadro 1). A partir desta primeira seleção, foi verificado o conteúdo dos resumos e a 

relação com o tema da pesquisa, em meio a quese constatou que apenas 72 se 

referiam à temática propriamente dita, sendo 28 trabalhos referentes à categoria 

“política educacional”, dos quais 13 eram dissertações e 15, teses; 09 trabalhos 

referentes à categoria “trabalho e educação”, sendo 03 dissertações e 06, teses; 27 

trabalhos da categoria “formação profissional”, sendo 18 dissertações e 09, teses, e 

da categoria “politecnia”, sendo 08 dissertações, das quais 05 eram resultantes de 

mestrados profissionais da mesma instituição, que é a Fundação Oswaldo Cruz, 

Escola Politécncia de Saúde; 01 da Universidade Federal do Paraná; 01 da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; e 01 única tese da Unicamp, tendo como 

tema: Capitalismo, acumulação flexível e educação profissional no Brasil: polivalencia 

ou politecnica?, de autoria de Paulo Cesar de Souza Ignacio. Esta última dissertação 

analisa, a partir da politecnia, uma educação que desenvolva ao máximo as 

potencialidades dos indivíduos, permitindo a formação de homens socialmente 

produtivos, técnica e intelectualmente, capazes de ações emancipatórias em relação 

aos desígnios do capital e, portanto, capazes de fortalecerem a luta política a favor da 

classe trabalhadora, na direção da construção um novo modelo societário. Os cinco 

trabalhos de mestrados profissionais da Fundação Oswaldo Cruz, Escola Politécncia 

de Saúde, devem ser destacados, pois referida instituição tem suas ações 

implementadas na perspectiva de uma formação politécnica, que visa a propiciar ao 

aluno o domínio dos conhecimentos técnicos-operacionais e dos fundamentos 

científicos e filosóficos que orientam suas ações no mundo do trabalho. 
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TABELA 5 - CATEGORIAS PESQUISAS – FONTE DADOS DA CAPES NO 
PERIODO DE 2008-2016. 
 
 

Categorias Número de 
Categorias 

Encontradas 

Trabalhos de 
Interesse da 

Pesquisa 

Dissertações Teses 

Política 
Educacional 

208 28 13 15 

Trabalho e 
Educação 

39 09 03 06 

Formação 
Profissional 

397 27 18 09 

Politecnia 09 08 07 01 
   Fonte: Base de Dados da Capes. 

   Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

No levantamento de dissertações e teses relacionadas às categorias de análise 

da presente pesquisa, foram encontrados 72 trabalhos, sendo 41 dissertações e 31 

teses, com as expressões exatas das categorias consultadas. 

Deve-se observar que é bastante incipiente o número de pesquisa na área e 

que nelas se encontram uma pluralidade de enfoques direcionados para os elementos 

que a compõe, a exemplo de gestão, formação de professores, acumulação flexível, 

reforma do ensino, educação integral, trabalho coletivo e entes federados, ideologia. 

A compreensão das palavras-chave utilizadas pelos autores se faz importante, 

pois tais palavras denotam as categorias que nortearam as pesquisas realizadas. 

Diante disso, percebe-se que novamente uma série de vocábulos diferenciados e com 

diversos significados foram usados, o que denota uma multiplicidade de perspectivas 

e de direcionamentos. Como principais vocábulos utilizados pelos autores nas teses 

e dissertações, encontrou-se “política educacional”, seguido por “formação de 

professor”, por“professor” e, na sequencia,“ensino médio”. A palavra “politecnia” foi 

pouco mencionada e aparece principalmente sozinha ou aliada ao vocábulo “escolar”, 

o que reforça o objeto da presente pesquisa (Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1 - PALAVRAS - CHAVES DE TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE AS 
CATEGORIAS: POLÍTICA EDUCACIONAL TRABALHO E EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E POLITECNIA. 
 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

TABELA 6 – LEVANTAMENTO E TESES E DISSERTAÇÕES INDEXADAS NO 
BANDO DE DADOS DA CAPES POR REGIÕES BRASILEIRAS NO PERÍODO DE 
2008- 2016 
 
 

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE 

Fundação Oswaldo Cruz. Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim Venâncio 

08 

Unesp 08 

Unicamp 16 

Unisinos 02 

Universidade Federal da Bahia 01 

Universidade Federal de Brasília 01 

Universidade Federal de Ouro Preto 01 

Universidade Federal de Pernambuco 01 

Universidade Federal de Santa Catarina 05 

Universidade Federal do Pará 05 

Universidade Federal do Paraná 04 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 20 
   Fonte: Base de Dados da Capes. 

  Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 
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GRÁFICO 2 - LEVANTAMENTO E TESES E DISSERTAÇÕES INDEXADAS NO 
BANCO DE DADOS DA CAPES POR REGIÕES BRASILEIRAS – PERÍODO: 2008-
2016. 
  

  

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

Percebe-se uma maior concentração das teses e dissertações, nas regiões 

Sudeste e Sul, onde se destacam Unicamp, Unesp, Fundação Oswaldo Cruz Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e a Universidade Federal de Ouro Preto, 

instituições que representam 45,8% dos trabalhos pesquisados. 

 Ademais, observa-se uma grande concentração na Região Sudeste e Sul, pois, 

nestas regiões, concentram-se o maior número de cursos stricto sensu: 3.000, 

representando 73,2% do total. O Nordeste, com 672 cursos, equivale a 16,4%; Centro-

Oeste, com 270 cursos, equivale a 6,5%; e a região Norte, com 157 cursos, equivale 

a 3,9%. Além disso, as regiões Sudeste e Sul concentram os maiores índices de 

desenvolvimento econômico do país. 

Percebe-se que as desigualdades regionais são marcantes no que diz respeito 

à distribuição geográfica do número de programas de pós-graduação, mas tendem a 

uma convergência. Isso influencia diretamente a produção científica e tecnológica 

nacional e as perspectivas do crescimento regional, pois, quanto maior o número de 

cursos de pós-graduação, desde que implantados com qualidade, maior será a 

produção de conhecimento e seu efeito no desenvolvimento local.  

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Nordeste

Norte
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A conjuntura social e econômica do País reflete a necessidade e a dependência 

da inovação e do desenvolvimento tecnológico, além de modernos processos de 

gestão, para impulsionar o sistema produtivo e adequá-lo às novas demandas. O 

objetivo de assegurar a existência de pessoal qualificado e especializado, entretanto, 

acompanhou o desempenho da economia do País em termos regionais, 

concentrando-se, dessa forma, na região Sudeste. O forte domínio histórico da região 

sobre as demais, não só como centro econômico, mas, também, de conhecimento, 

levou ao direcionamento de recursos da Capes e sua adequação aos requisitos 

necessários para execução dos diversos programas implementados por essa agência. 

Entendemos que cabe a Capes repensar e redirecionar o seu papel, diante da 

grande concentração que ajudou a promover, sobretudo no que diz respeito à 

heterogeneidade verificada no País e aos novos referenciais impostos pela 

mundialização da economia. Frente a políticas mais abrangentes de competitividade, 

envolvendo parcerias e cooperação entre Estados, a partir de suas instituições 

públicas, grandes empresas e universidades, é fundamental que a Capes defina uma 

atuação mais significativa e se insira nessa nova realidade. Nesse contexto, sua 

atuação deve se orientar no estímulo à maior integração entre esses componentes, 

sob pena de se tornar refém de grupos de interesse, localizados nas grandes 

instituições de ensino e de pesquisa, concentrados, fundamentalmente, na região 

Sudeste. 

Em relação à pesquisa feita, a análise dos resumos apresenta como pontos 

convergentes a valorização da pesquisa para a melhoria das políticas públicas de 

formação continuada dos professores da educação profissional, bem como a 

construção de novas políticas. 

Esses trabalhos apresentam constatações relevantes para a presente 

investigação, a partir das quais se pode avançar na pesquisa teórica e empírica, a fim 

de verificar o estado das políticas públicas de formação continuada dos professores 

da educação profissional, na atual conjuntura educacional brasileira. 

Com relação à Revista Educação & Sociedade, um dos mais importantes 

periódicos editados hoje na área da Educação no país. Publicada desde 1978, a 

revista tem periodicidade trimestral e, como fonte de pesquisa da presente tese, 

apresentou os seguintes resultados referentes às quatro categorias de análise, já 

explicadas. 
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TABELA 7 - TOTAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS CONSULTADOS NA REVISTA 
EDUCAÇÃO & SOCIEDADE RELACIONADOS ÀS QUATRO CATEGORIAS DE 
ANÁLISE DO OBJETO DA PESQUISA. 
CATEGORIA: POLITECNIA.  

TÍTULO AUTORES PALAVRAS – CHAVES ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

O pensamento 

educacional em Marx e 

Gramsci e a concepção 

de politecnia. 

Celso João 

Ferreti 

Relação trabalho-educação; 

politecnia; omnilateralidade 

2009 

Do ensino de ofícios à 

profissionalização do 

ensino médio em 

moçambique: finalmente 

a ideia de politecnia?. 

Antonio Cipriano 

Parafino 

Gonçalves 

Moçambique; Politecnia; Ensino 

de Ofícios; Ensino Médio; 

Disciplinas Profissionalizantes. 

2014 

Ensino médio 

integrado: subsunção 

aos interesses do capital 

ou travessia para a 

formação humana 

integral?.  

Dante Henrique 

Moura 

Ensino médio integrado; 

Formação humana integral; 

Politecnia; Omnilateralidade. 

2013 
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 Fonte: Revista Educação & Sociedade 
Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politecnia e formação 

integrada: confrontos 

conceituais, projetos 

políticos e contradições 

históricas da educação 

brasileira.  

Dante Henrique 

Moura,Domingos 

Leite Lima Filho, 

Mônica Silva 

 

Ensino médio; formação humana 

integral; politecnia; ensino médio 

integrado. 

 

2015 
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TABELA 8 - TOTAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS CONSULTADOS NA REVISTA    
EDUCAÇÃO & SOCIEDADE RELACIONADOS ÀS QUATRO CATEGORIAS DE 
ANÁLISE DO OBJETO DA PESQUISA. CATEGORIA: FORMAÇÃO PROFISSIONAL.  

TÍTULO  AUTORES PALAVRA-CHAVES ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Identificando os Modelos 

Didáticos de um Grupo de 

Professores de Química 

João Batista Santos 

Junior e   Maria Eunice Ribeiro 

Marcondes 

Modelos didáticos; 

crenças pedagógicas; 

formação profissional; 

desenvolvimento 

profissional. 

2010 

O currículo de cursos técnicos 

de lazer no Brasil: um estudo de 

caso da formação profissional.  

Carla Augusta Nogueira Lima 

Santos   e  Hélder Ferreira 

Isayama. 

Lazer; formação 
profissional; ensino 
técnico; currículo. 
 

2014 

Trabalho e formação Marcio Pochmann Trabalho; Formação 

para o Trabalho; 

Formação Profissional 

2012 

Preocupações Pedagógicas e 

Competência Profissional de 

Estudantes de Educação Física 

em Situação de Estágio. 

Vandressa Teixeira; Alexandra 

Folle; Gelcemar 

Oliveira   Farias e   Patrik 

FelipeNazario 

Competência 
Profissional; Formação 
Profissional; Educação 
Física. 
 

2015 
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A formação profissional e a 

percepção de saúde mental dos 

trabalhadores: estudo 

comparativo em situação de 

(des)emprego.  

Joaquim Eurico Valentim 

Oliveria;  José Fernando 

Vasconcelos Cabral  Pinto e , 

Rita Manuela de Almeida 

Barros.  

Mercado trabalho; 
formação profissional; 
saúde mental. 
 

2014 

Psicologia Organizacional e do 

Trabalho: Relato de Experiência 

em Estágio Supervisionado 

Priscilla de Oliveira Martins 

Silva;  Annor da Silva 

Junior  e  Mayra Barcelos 

Amado de Oliveira Libardi 

Estágio 
Supervisionado; 
Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho; Formação 
Educacional; 
Formação Profissional. 
 

2015 

A Percepção de Estagiários em 

Diferentes IES do Brasil sobre a 

Supervisão.  

Ana Cláudia de 

Azevedo  Peixoto 

Formação profissional; 

Supervisão; A 

percepção; 

Desenvolvimento 

profissional 

2014 

Conceitos de avaliação 

psicológica: conhecimento de 

estudantes e profissionais 

Lorena Samara 

Mendes; Tatiana de Cássia 

Nakano;  Izabella Brito  Silva 

e  Maria Helena de Lemos 

Sampaio.  

Avaliação psicológica; 

Formação do 

psicólogo; Formação 

profissional; 

Psicologia. 

2013 
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           Fonte: Revista Educação & Sociedade 

            Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

 

 

 

 

 

Políticas de formação em 

educação física e saúde 

coletiva. 

Alex Branco Fraga;  Yara Maria 

de  Carvalho e Ivan Marcelo 

Gomes. 

Políticas de formação; 

SUS; educação física; 

saúde coletiva; 

formação profissional. 

2012 

Valer (vá ler?): formação de 

trabalhadores sob a ideologia do 

mercado na universidade 

corporativa da Vale.  

Giovane 

Saionara  Ramos e   Aparecida 

de Fátima Tiradentes dos 

Santos.  

Universidade 
corporativa; formação 
profissional; 
apropriação da 
subjetividade. 
 

2008 

A juventude rumo à 

docência: considerações acerca 

da formação profissional em 

educação física 

Gilson Cruz 

Junior e   Francisco Eduardo 

Caraparroz.  

Juventude; formação 
profissional; educação 
física. 

2013 
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TABELA 9 - TOTAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS CONSULTADOS NA REVISTA    
EDUCAÇÃO & SOCIEDADE RELACIONADOS ÀS QUATRO CATEGORIAS DE 
ANÁLISE DO OBJETO DA PESQUISA. CATEGORIA:  POLITICA EDUCACIONAL 
 

TÍTULO  AUTORES PALAVRA-CHAVES ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Relação entre educação 

básica e educação 

superior: algumas 

considerações com base 

em estudo exploratório 

do Ideb em Mato Grosso 

do Sul.  

Giselle Cristina Martins Real Política educacional; 
avaliação educacional; 
formação de 
professores. 
 

2015 

O ensino médio no 

Brasil: desafios à 

matrícula e ao trabalho 

docente. 

Gilvan Luiz Machado Costa Ensino médio; trabalho 
docente; política 
educacional 

2013 

Significados da noção de 

qualidade da educação 

na arena educacional 

brasileira. 

Joana Buarque Gusmão Qualidade da 
educação; educação 
escolar; política 
educacional. 
 

2013 
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A Sociologia Weberiana 

e sua Articulação com a 

Pesquisa em Políticas 

Educacionais. 

Ângelo Ricardo 

de  Souza e Claudia Regina 

Baukat Silveira Moreira 

Política Educacional; 
Max Weber; Estado; 
Neoinstitucionalismo 
Histórico. 

2016 

Reflexões sobre as 

Ações da Sociedade 

Civil na Construção do 

PNE 2014/2024. 

Idevaldo da Silva Bodiao Política Educacional; 
Plano Nacional de 
Educação; 
Participação Social. 
 

2016 

O Fundeb no contexto 

das finanças públicas 

municipais de Campo 

Grande. 

Maria Dilnéia Espíndola 

Fernandes  e  Solange 

Jarcem Fernandes 

Política Educacional; 
Financiamento para 
Manutenção e 
Desenvolvimento do 
Ensino; Fundeb no 
Município de Campo 
Grande. 

2014 

Indicadores 

Educacionais sobre a 

Educação Especial no 

Brasil e no Paraná.  

Silvia Márcia Ferreira Meletti. Educação Inclusiva; 
Política Educacional; 
Educação Especial; 
Indicadores 
Educacionais. 

2014 

Pessoas com deficiência 

e escola: principais 

mudanças na 

experiência italiana.  

Giovanna  Di Pasquale  e 

Marina Maselli 

Educação Especial; 
Deficiência; Inclusão 
Escolar; Política 
Educacional. 
 

2014 
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O discurso da qualidade 

da educação e o governo 

da conduta docente.  

Dulce Mari 

Silva Voss e   Maria Manuela 

Alves Garcia 

Política Educacional; 
Qualidade da 
Educação; Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica 
(IDEB); Plano de Ações 
Articuladas (PAR); 
Autorresponsabilização 
Docente. 

2014 

Função do diretor na 

escola pública 

paulista: mudanças e 

permanências.  

Graziela Zambão 

Abdian;  Maria Eliza 

Nogueira  Oliveirae   Graziela 

de Jesus 

Diretor de Escola; 
Política Educacional; 
Organização do 
Trabalho na Escola. 

2013 

A droga da obediência: 

medicalização, infância e 

biopoder: notas sobre 

clínica e política.  

Kely Magalhães 

Decotelli;  Luiz Carlos 

Teixeira Bohre e   Pedro 

Paulo Gastalho de Bicalho 

Distúrbios da atenção; 
Distúrbios da 
aprendizagem; 
Infância; Política 
educacional; 
Medicalização. 

2013 

As injunções aos 

docentes na 

universidade pública: de 

intelectuais a 

trabalhadores olivalentes. 

Áurea de CarvalhoCosta Ensino superior; 
intelectuais; 
universidade; trabalho 
docente; política 
educacional. 
 

2016 
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Planejamento curricular 

da educação física no 

projeto de correção do 

fluxo escolar. 

Alessandra Cristina 

Raimundo; Sebastião Josué 

Votre  e   Dinah Vasconcellos 

Terra.  

Política educacional; 
educação física; projeto 
acelerar para vencer; 
planejamento 
curricular. 
 

2012 

Preparação para o 

trabalho na legislação 

educacional brasileira e 

educação para carreira. 

Izildinha Maria Silva  Munhoz 

e  Lucy Leal Melo-Silva 

Psicologia Escolar; 
política educacional; 
processos legais. 

2012 

Hegemonia e confronto 

na produção da segunda 

LDB: o ensino religioso 

nas escolas públicas.  

Luiz AntônioCunha LDB; educação 
brasileira; política 
educacional; ensino 
religioso; laicidade. 
 

2014 

As ONGs e a 

responsabilidade 

governamental com a 

escola básica no Brasil.  

Elie Ghanem ONG; direito à 
educação; política 
educacional 

2012 

Avaliação e progressão 

continuada: o que a 

realidade desvela. 

Regiane Helena Bertagna Avaliação escolar; 
progressão continuada; 
avaliação informal; 
política educacional. 

2010 
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Apontamentos para uma 

política educacional 

sobre mídia na escola 

brasileira.  

Junior, Juvenal Zancheta Mídia; educação; 
escola; política 
educacional. 
 

2008 

Velhice e analfabetismo, 
uma relação 
paradoxal: a exclusão 
educacional em 
contextos rurais da 
região Nordeste. 

Marcos Augusto de Castro 

Peres 

Velhice; Analfabetismo; 
EJA; Política 
Educacional; Nordeste. 

2012 

Análise da estrutura 
organizacional e 
conceitual da educação 
especial brasileira (2008-
2013).  

Franco Ezequiel 
Harlos; Fátima Elisabeth 
Denari  e  Rosimeire Maria 
Orlando.  

Educação Especial; 
Política Educacional; 
Educação Inclusiva. 
 

2014 

A política de educação 
especial no Brasil (1991-
2011): uma análise da 
produção do GT15 - 
educação especial da 
ANPED. 

Rosalba Maria Cardoso 

Garcia  e  Maria Helena 

Michels 

Educação Especial; 
Política Educacional; 
ANPEd. 
 

2011 

Percursos da 
constituição de uma 
política brasileira de 
educação especial 
inclusiva.  

Mônica de Carvalho 

Magalhães Kassar 

Política Educacional; 
Educação Especial; 
Educação Inclusiva; 
ANPEd. 

2011 
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Fonte: Revista Educação & Sociedade 
Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

Escolarização da pessoa 
com deficiência 
intelectual: terminalidade 
específica e expectativas 
familiares. 

Solange 

Rodovalho  Liam e  Enicéia 

Gonçalves Mendes 

Educação especial; 
Política educacional; 
Deficiência intelectual; 
Terminalidade dos 
estudos. 

2011 

O trabalho docente na 
educação infantil pública 
em Belo Horizonte.  

Mércia de Figueiredo 

Noronha Pinto; Adriana Maria 

Cancella Duarte  e  Lívia 

Maria Fraga Vieira 

Trabalho docente; 
educação infantil; 
política educacional; 
Rede Municipal de 
Educação de Belo 
Horizonte. 
 

2012 

Política educacional para 
populações 
camponesas: da 
aparência à essência.  

Marlene Ribeiro Política educacional; 
educação do campo; 
Escola Ativa. 
 

2013 

Política de educação 
especial na perspectiva 
inclusiva e a formação 
docente no Brasil.  

Rosalba Maria Cardoso Garcia Educação especial; 
formação docente; 
política educacional. 
 

2013 

Contribuição para a 
análise das interferências 
mercadológicas nos 
currículos escolares. 

Luiz Antônio Cunha Política educacional; 
ideologia; mercado 
currículo; privatismo. 
 

2011 

 

 

 

Gestão e autonomia 
escolar: um estudo 
comparado 
Brasil/Portugal.  

Ângela Maria Martins Diretores de escola; 
autonomia escolar; 
política educacional; 
estudos comparados. 

2011 
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TABELA 10 - TOTAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS CONSULTADOS NA REVISTA    
EDUCAÇÃO & SOCIEDADE RELACIONADOS ÀS QUATRO CATEGORIAS DE 
ANÁLISE DO OBJETO DA PESQUISA. CATEGORIA:  CATEGORIA: TRABALHO E 
EDUCAÇÃO. 

TÍTULO  AUTORES PALAVRA-CHAVES ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

A historicidade do 

percurso do GT 

trabalho e 

educação: uma 

análise para debate.  

Eunice Trein e Maria 

Ciavatta 

Trabalho e educação; teoria e 

história; profissionalização; 

educação dos trabalhadores; 

educação básica. 

2009 

Tecnologias 

gerenciais, 

educação e capital 

Rafael Rodrigo Mueller Tecnologias gerenciais; trabalho 

e educação; capital; toyotismo. 

2013 

"Se você não mudar, 

morrerá": a 

(con)formação de 

um trabalhador de 

novo tipo no 

discurso de 

autoajuda 

Adriana Cláudia 

Turmina e Eneida Oto 

Shiroma 

Trabalho e educação; autoajuda; 

hegemonia. 

2014 
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Educação da classe 

trabalhadora 

brasileira: expressão 

do desenvolvimento 

desigual e 

combinado. 

Sonia Maria 

Rummdrt; Eveline 

Algebali 

e,    Jaqueline Ventura.  

Educação da classe 

trabalhadora; políticas de 

educação no Brasil; trabalho e 

educação. 

2013 

 

 

 

 

 

 

Educação 
Profissional e 
Tecnológica: 
análises e 
perspectivas da 
LDB/1996 à CONAE 
2014 

Anthone Mateus 
Magalhães Afonso e 
Wania Regina 
Coutinho Gonzalez 

Educação Profissional e 
Tecnológica; PNE; CONAE; 
Trabalho e educação. 

2016 

Educação 

corporativa: A 

proposta 

empresarial no 

discurso e na 

prática. 

Daniele Cruz Educação Corporativa; Trabalho 

e Educação 

2010 
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A redução 

ontológica do 

Homem à máquina 

em Marx: subsídios 

ao debate 

contemporâneo.  

Alessandro de Melo Redução Ontológica; Trabalho e 

Educação; Desqualificação dos 

Trabalhadores. 

2009 

Educação 

continuada: solução 

para o desemprego? 

Valéria de Bettio 

Mattos e Lucídio 

Bianchetti 

Trabalho e educação; 

Desemprego; Alongamento da 

escolarização. 

2011 

Ensino médio: em 

busca do princípio 

pedagógico 

Paolo Nosella Educação; Ensino médio; 

Trabalho e educação; Princípio 

pedagógico. 

2011 

As implicações 

políticas e 

pedagógicas do 

currículo na 

educação de jovens 

e adultos integrada à 

formação 

profissional.  

Maria Ciavatta e Sonia 

Maria Rummert. 

Educação de jovens e adultos 

trabalhadores; Currículo; 

Trabalho e educação. 

2010 
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  Fonte: Revista Educação & Sociedade 

Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

  

Educação básica e 
formação 
profissional na visão 
dos empresários 
brasileiros 
 

Alessandro de Melo Trabalho e educação; 

Empresários e educação; 

Educação básica. 

2009 

Corpo, inteligência e 
as transformações 
no mundo do 
trabalho: reflexões a 
partir da mediação 
dos saberes Tácitos 
 

Junior Carlos Herold Corpo; Trabalho; Trabalho e 

educação; Saberes tácitos. 

2009 
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A compreensão das palavras-chave utilizadas pelos autores se faz 

importante, pois denotam as categorias que nortearam as pesquisas realizadas. 

Percebe-se novamente que uma série de vocábulos diferenciados e com 

diversos significados foram usados, o que aponta para uma multiplicidade de 

perspectivas e direcionamentos. Como principais vocábulos utilizados pelos 

autores, nos artigos da Revista Educação & Sociedade, encontrou-se “Política 

Educacional”, seguido por “Formação Profissional” e “Trabalho e Educação”. A 

palavra “Politecnia” foi pouco mencionada (somente 03 vezes), conforme mostra 

o Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 03 - PALAVRAS-CHAVES – FONTE REVISTA EDUCAÇÃO & 

SOCIEDADE PERÍODO 2008-2016. 

 
 

 
Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 
 

Com relação aos autores que sustentaram teoricamente esses artigos, 

observou-se uma grande pulverização, sendo a maioria autores nacionais 

(Gráfico 4).  Ao todo, foram 98 autores que escreveram os 55 artigos 

pesquisados, muitos destes, portanto, escritos por uma ou mais pessoas. Entre 

os autores, merecem destaque: Eneida Oto Shiroma, Celso João Ferreti, Maria 

Ciavatta, Paolo Nosella. O artigo “Do Ensino de ofícios à Profissionalização do 

Ensino Médio em Moçambique: Finalmente a idéia de politecnia?”, de António 

Cipriano Parafino Gonçalves, da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique, 

merece ser apontado, pois o autor examina os fundamentos pedagógicos da 

reforma do ensino geral moçambicano (2003 e 2008), que introduziu o ensino da 
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cadeira de ofícios na educação fundamental e de disciplinas profissionalizantes 

no ensino médio, para unir escola e trabalho. Ademais, introduz o conceito de 

educação politécnica no país, contextualizando a sua contemporaneidade, 

caracterizada pela reestruturação produtiva.  

 
GRÁFICO 4 – LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS AUTORES COM 
PUBLICAÇÕES NA REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE NO PERÍODO DE 
2008-2016. 
 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

 Em relação às categorias de análise da pesquisa, em meio a um universo 

de 507 artigos, publicados no período de 2008 – 2016, foram encontrados os 55 

artigos analisados. A categoria política educacional teve 28 indicações, o que 

significa 50,5% de todos os artigos. As demais categorias tiveram as seguintes 

indicações: trabalho e educação - 12 publicações, equivalendo a 21,5%; 

formação profissional - 11 publicações, equivalendo a 20,0%; politecnia - 04 

publicações, equivalendo a 8,0%, conforme gráfico 5 e tabela 11. 
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GRÁFICO 5 – LEVANTAMENTO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE NA 
REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE NO PERÍODO DE 2008-2016. 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

Observou-se que a categoria politecnia essencial nessa pesquisa foi 

pouco citada nos 55 artigos pesquisados, o que justifica ainda mais esta tese, 

pois referida categoria fundamenta-se na defesa de uma formação profissional 

que compreenda as funções científica, humanística, tecnológica e cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias

Política Educacional

Trabalho e Educação

Formação Profissional

Politecnia
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TABELA 11 – LEVANTAMENTO DOS ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA 
EDUCACAO & SOCIEDADE NO PERÍODO DE 2008-2016.  

 

FONTE ANO  Números de 

Artigos 

Pesquisas 

encontradas com 

as categorias de 

análise. 

Revista Educação 

& Sociedade 

2008 60 02 

Revista Educação 

& Sociedade 

2009 55 05 

Revista Educação 

& Sociedade 

2010 53 04 

Revista Educação 

& Sociedade 

2011 54 07 

Revista Educação 

& Sociedade 

2012 63 07 

Revista Educação 

& Sociedade 

2013 58 11 

Revista Educação 

& Sociedade 

2014 54 11 

Revista Educação 

& Sociedade 

2015 48 04 

Revista Educação 

& Sociedade 

2016 62 04 

Fonte: Revista Educação & Sociedade 
Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

Compreender questões como política educacional, formação profissional, 

politecnia, trabalho e educação é salutar para o entendimento do profissional e 

para o direcionamento de novas políticas públicas de formação continuada para 

os professores da educação profissional. Ademais, é relevante para o autor a 

reflexão do professor da educação profissional enquanto sujeito de sua própria 

aprendizagem, enquanto cidadão sensível às questões profissionais que afligem 

a si e a seus colegas, objetivando exigir e lutar junto ao Estado por melhores 

condições de trabalho e de formação.  
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O levantamento do estado da arte fortaleceu o objeto de investigação, 

pois os dados levantados mostram a carência de políticas públicas no que tange 

àformação politécnica dos profissionais da educação tecnológica e trouxe à tona 

apontamentos para necessidade de implantação de políticas de formação 

continuadas dos profissionais da educação tecnológica. 

Conforme o que foi afirmado na introdução deste capítulo, considera-se, 

nesta pesquisa, que estudos dessa natureza são fundamentais para 

acompanhar a evolução da pesquisa sobre a temática e para identificar alguns 

aspectos relevantes ou lacunas na produção. Como um estudo exploratório, 

compreende-se que seus resultados, ainda que parciais, pois se referem a uma 

parte da produção acadêmica, podem servir, nesse primeiro momento, para dar 

visibilidade ao campo de estudos sobre a temática, apontando suas principais 

tendências teóricas e metodológicas e mapeando a circulação desse 

conhecimento na produção cientifica das ciências humanas. 

Portanto, existe um campo pouco investigado e que demanda a produção 

de conhecimento para construção de novas políticas públicas para os 

professores da educação profissional no Brasil, focada na concepção de 

politecnia. Reitera-se que estudos nesta direção podem contribuir para que a 

pesquisa se constitua conhecimento e prática integrante da identidade docente, 

e se efetive nos Institutos Federais de Educação, seja por meio do trabalho 

coletivo de professores dos Campus, seja pela construção coletiva do IFPR, 

enquanto política pública e/ou em colaboração com os pesquisadores da 

universidade.  

 O que se pretende é adensar a defesa de políticas públicas que definam 

ações para que a pesquisa aconteça efetivamente nos cursos de formação 

continuada e no trabalho dos profissionais da educação tecnológica como 

atividade constituinte da sua identidade, como competência necessária à 

produção do conhecimento pedagógica crítico e emancipador em seu espaço 

formativo. 
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3. O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL: REALIDADE E POSSIBILIDADES 

 

Para Marx (1984), o existir humano decorre do agir, pois o homem se 

autoproduz na medida em que transforma a natureza do trabalho. O trabalho, 

como ação coletiva, depende de relação social para se concretizar. A práxis 

refere-se à ação humana refletida de transformar a realidade. 

Destaca-se, que o trabalho humano, além de consciente é intencional, ou 

seja, característico da vida humana. Por outro lado, o que deveria ser uma 

prática humanizadora, em uma sociedade capitalista, torna-se um mecanismo 

desumanização.  

Segundo, Neta, Assis & Lima  

 
O trabalho considerado como princípio educativo é uma proposta 
marxiana, como fato social, em todas as sociedades, vez que sempre 
promoveu aprendizagem. Contudo, foi com Marx que ele foi elevado à 
condição de princípio educativo. (NETA, ASSIS & LIMA, 2016, 9. 108). 

 

 

Nesse sentido, o presente capítulo apresenta uma breve reflexão acerca 

da concepção de politecnia na educação profissional e do trabalho como 

princípio educativo, no contexto da ética humana. 

 

3.1 Concepção de Politecnia e Educação Tecnológica 

 

A formação dos profissionais da educação tecnológica que se definiu na 

introdução e o resultado da qualidade do trabalho pedagógico deste profissional 

estão no centro das preocupações de todos aqueles que se dedicam à reflexão 

sobre a melhoria da qualidade do ensino no país. Prova disso é que, em 2006,  

 

um simpósio promovido pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) e pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC) serviu 
como ponto de partida para a recuperação de uma história até então 
pouco sistematizada no país: a da formação de professores para a 
educação profissional e tecnológica. (MATHIAS, 2011, s.p.). 
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Mesmo com esta iniciativa, segundo Azevedo (2005) 
 

 
não são poucas as críticas ao desempenho dos quadros docentes nas 
mais diversas áreas acadêmicas, pois alguns gestores acreditam que 
esse desempenho seja um reflexo dos problemas de formação. Outros, 
porém, preferem atribuir a culpa pelos resultados que ficam aquém dos 
esperados às condições de trabalho, que, em certos casos, acabam 
obrigando o profissional da educação a se desdobrar em inúmeras 
tarefas, incluindo as de caráter essencialmente burocrático. 
(AZEVEDO, 2005, p, 21). 

 

Em todas as percepções a esse respeito, existem razões diferenciadas e, 

por isso, o trabalho dos profissionais da educação tecnológica vem se tornando 

objeto de profunda atenção por parte dos Institutos Federais. 

Ademais, entende-se que a formação para esses profissionais necessita 

ser sólida, isto é, que proporcione não apenas o domínio dos conhecimentos 

específicos de sua área, mas também dos conhecimentos pedagógicos, para 

que haja uma integração entre o conhecimento geral e o específico e para que 

fortaleça, sobretudo na educação profissional, as relações entre cultura, 

trabalho, ciência e tecnologia.  

Sobre essa discussão, Kuenzer (1999) ressalta a importância dos 

institutos de educação de se organizarem para atender às novas demandas 

educacionais, especialmente do ensino médio e da educação profissional e 

tecnológica, que estão diretamente ligadas ao mundo do trabalho. 

Nesse sentido, a formação de professores observará que:  

 
[...] ao professor não basta conhecer o conteúdo específico de sua 
área; ele deverá ser capaz de transpô-lo para situações educativas, 
para o que deverá conhecer os modos como se dá a aprendizagem em 
cada etapa do desenvolvimento humano, as formas de organizar o 
processo de aprendizagem e os procedimentos metodológicos 
próprios a cada conteúdo (KUENZER, 1999, p. 172).  

 

Ressalta-se a necessidade de uma posição política, com a finalidade de 

dialogar sobre as políticas públicas e perceber os processos pedagógicos de 

várias instâncias educacionais, afim de que, seja construída uma articulação, 

quando necessária.  
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Oliveira, (2016) ressalta que  
 

a educação profissional necessita de políticas públicas que possam 
estabelecer uma formação inicial para os seus professores, com novas 
práticas pedagógicas, capaz de articular conhecimentos escolares com 
conhecimentos sociais, tecnológicos e do trabalho, por meio de 
metodologias adequadas. Os professores precisam discutir os 
fundamentos da educação e do trabalho como princípio educativo, para 
que efetivamente possam inserir essa perspectiva de trabalho em suas 
práticas educacionais. (OLIVEIRA, 2017, p. 17) 

 
 

Percebe-se assim, que esses profissionais em muitos casos necessitam 

de políticas públicas que estimulem ações para a transformação na formação 

dos mesmos. 

Nesta direção: 

 

[...] aquilo de que realmente estamos necessitando é de educadores 
com uma sólida fundamentação teórica desenvolvida a partir e em 
função das exigências da ação educativa nas condições brasileiras. 
Este será o profissional com habilitação polivalente capaz de enfrentar 
os desafios da nossa realidade educacional(SAVIANI, 1976, p. 22). 

  

O conceito de polivalência, quando incorporado enquanto expressão do 

discurso das elites, busca no plano da produção, consolidar sua hegemonia 

política, enquanto classe.  

Segundo, Oliveira, (2016)  

 
A utilização equivocada deste conceito vossa unicamente criar a falsa 
impressão de que os trabalhos realizados pelos trabalhadores na 
produção flexível requerem uma melhor qualificação, dos mesmos. No 
entanto, o trabalho, o que se estabelece é a exigência de que os 

trabalhadores sejam multifuncionais. Não ocorre, como o discurso 
dominante procura apregoar, que os trabalhadores estariam se 
aproximando de uma formação mais integral (Oliveira, 2016, p. 19) 

 

Alguns pesquisadores progressistas, compreendem que o conceito de 

polivalência se sobrepõe o da politecnia. Entre eles destacam-seFrigotto, 1989; 

Kuenzer, 1988; Machado, 1989 e Ferreira, 2003. 

Esta compreensão se contrapõe ao conceito de politecnia, que, como 

afirma Saviani (2003),  

toma como pressuposto a possibilidade de que o processo de trabalho 
se desenvolva de modo a assegurar a indissociabilidade entre 
atividades manuais e intelectuais. Esta concepção encontra suporte 
em Gramsci(1991), que, ao apontar o trabalho como princípio 
educativo, afirma não existir, no trabalho humano, a possibilidade de 
dissociação entre o trabalho manual e o intelectual, à medida que, 
mesmo no trabalho físico mais brutal e repetitivo, o pensamento se faz 
presente. (SAVIANI, 2003, p.)  
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Uma educação profissional comprometida com os interesses dos que 

vivem do trabalho, e tomando como princípio educativo o trabalho, significa dizer, 

que se faz necessário desenvolver um percurso educativo em que estejam 

presentes e articuladas as dimensões teóricas e práticas em todos os momentos 

da formação, atendendo, ao mesmo tempo, uma sólida formação tecnológica e 

científica de ponta, ambas fundamentadas em um consistente domínio das 

linguagens e dos conhecimentos sócio-históricos. Isto significa afirmar que a 

proposta político-pedagógica deve ter como finalidade o domínio intelectual da 

tecnologia, a partir da cultura, a qual é tanto a produção ética quanto a estética 

de uma sociedade. 

Tomar a politecnia como procedente do trabalho como princípio educativo 

uma proposta alternativa de educação profissional significa adotar, como 

princípio metodológico, a articulação dialética entre teoria e prática, na 

perspectiva da práxis. Embora muito se tenha falado acerca desta articulação, 

pouco se tem avançado nos projetos pedagógicos que se dizem comprometidos 

com as necessidades dos que vivem do trabalho. 

As novas demandas de educação profissional, bem como as 

transformações ocorridas no mundo do trabalho, acabam por estabelecer uma 

nova relação entre o processo da ação humana e conhecimento compreendido 

como produto, os quais passam a exigir maior conhecimento teórico por parte 

dos trabalhadores. 

Nesse sentido, o trabalho e a educação são indissociáveis, pois é através 

do primeiro que o homem produz a sua existência, com o objetivo de qualificar 

as pessoas para trabalharem no mundo do trabalho, mas que tem consciência o 

do porquê de determinado trabalho, bem como das razões em fazê-lo, isso para 

serem escravizados por um sistema capitalista que tem com única finalidade, a 

acumulação de riqueza.  
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Aqui ressalta-se, Marx que afirma:  

 
Partindo disto, afirmamos que a sociedade não pode permitir que pais 
e patrões empreguem, no trabalho, crianças e adolescentes, a menos 
que se combine este trabalho produtivo com a educação. Por educação 
entendemos três coisas: Primeiramente: Educação mental. Segundo: 
Educação física, tal como é dada em escolas de ginástica e pelo 
exercício militar. Terceiro: Educação tecnológica, que transmite os 
princípios gerais de todo o processo de produção e, simultaneamente, 
inicia as crianças e os jovens no uso prático e manejo dos instrumentos 
elementares de todos os ofícios. [...] 53 Esta combinação de trabalho 
produtivo pago, a educação mental, os exercícios físicos e a instrução 
politécnica elevará a classe operária bastante acima do nível da classe 
superior média. (MARX, 1985, p.83). 

 

Para Marx, o trabalho como princípio educativo, busca desde a infância, 

ampliar o entendimento do homem e da sua história no seio da sociedade 

capitalista, sustentada na exclusão. 

Buscando desenvolver as habilidades do ser humano e não, 

exclusivamente, as do mundo do trabalho, é o desafio do trabalho enquanto 

princípio educativo.  

Nesse entendimento, Pistrak afirma que: 

 

O trabalho na escola, enquanto base da educação, deve estar ligado 
ao trabalho social, à produção real, a uma atividade concreta 
socialmente útil, sem o que perderia o seu valor essencial, seu aspecto 
social, reduzindo-se, de um lado, à aquisição de linguagens e normas 
técnicas, e, de outro, a procedimentos metodológicos capazes de 
ilustrar este ou aquele detalhe de um curso sistemático. Assim, o 
trabalho tornaria anêmico, perderia sua base ideológica (PISTRAK, 
2003, p.30). 

 

Segundo o autor, a escola precisa desenvolver um trabalho que leve o 

aluno interpretar a realidade atual. Ter consciência das formas de trabalho e o 

porquê desse conhecimento são, passos importantes, para a compreensão de 

que o trabalho é útil socialmente é o que é determinante nas relações sociais 

dos seres humanos. 

A partir de Marx, Gramsci desenvolve o conceito de escola unitária, que, 

segundo ele, pertence ao trabalho, mas não a qualquer um, e sim apenas ao 

industrial. É a escola cujo eixo curricular principal é o da disciplina formativa 

constante, a questão da produção e reprodução da vida humana. Não se trata 

de uma escola planejada necessariamente para trabalhar, mas sim que visa à 

compreensão sobre o que é o trabalho (NOSELLA, 2006). 

 



100 
 

 
 

Em recente artigo, Guedes e Santos (2011) constatam que:  

 

A escolarização, na escola de Gramsci, é para todos. É geral e até os 
18 anos, com a maior variedade de oportunidades possível, o que inclui 
as artes, o esporte, a ciência. Esta é a escola do trabalho. Só então 
deveria se iniciar a profissionalização, depois dessa sólida base. 
(GUEDES E SANTOS, 2011, p. 158). 

 

Essa escola é tomada como horizonte na perspectiva da formação 

humana, sem esquecer que, para Gramsci, ela anda pari passu com uma 

sociedade unitária.  

Esta obra de Gramsci revela, ademais, uma coerência entre seus textos 

na busca da superação de uma educação em dualidade com o trabalho, possível 

pela compenetração orgânica com hegemonia da educação (NOSELLA, 2004).  

Nesta direção Aguiar Junior (2012) afirma que 

 
a educação profissional, apesar de ser uma temática relevante na 
atualidade, já foi tratada por grandes autores, como Marx e Gramsci, 
desde os primórdios da educação formal no mundo ocidental, 
evidenciando-se a pertinência no debate sobre os princípios teóricos 
(epistemológicos e históricos) para um entendimento mais claro. 
(AGUIAR JUNIORS, 2012, p. 19). 

 
Como essa mesma compreensão, que a presente pesquisa, objetiva 

aplicar as possibilidades, bem como a percepção para a elucidação desta 

categoria de análise. 

Pensar a Educação Profissional na sociedade atual – a qual continua 

marcada pela divisão de classes antagônicas, cuja base de relação é a força e 

a produção da vida material. Historicamente, foi delegado aos trabalhadores o 

esforço manual, considerando-se a educação intelectual desnecessária para a 

sua contribuição ao processo produtivo.  

Por isso, para Gomes& Machado (2013) 

 
refletir sobre concepções alternativas de educação profissional, a partir 
da educação politécnica, pode abrir perspectivas de formação de 
cidadãos capazes de entender os fundamentos científicos e técnicos do 
mundo do trabalho, rompendo com o dualismo entre educação 
intelectual e manual. (GOMES& MACHADO, 2013, p.1). 
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Ainda segundo, os mesmos autores 

 
No momento de plena expansão e, principalmente, de interiorização da 
rede federal de ensino profissional, é oportuno repensar a proposta das 
escolas do sistema fabril e da educação tecnicista, que deixaram de 
lado a especificidade da educação, pouco investindo nas articulações 
entre escola e processo produtivo. (GOMES & MACHADO, 2013, p.1). 

 

Esse contexto suscita algumas questões: Como as políticas públicas 

concebem as relações entre trabalho e educação no contexto da formação do 

profissional da educação tecnológica, pautada na concepção politécnica frente 

às determinações da contemporaneidade? Qual a concepção pedagógica do 

Profissional do Magistério que atua no IFPR? Qual a compreensão de politecnia 

pelos professores do IFPR? 

Os Institutos Federais, tem um desafio enorme, enquanto espaço de 

preponderante construção do homem novo. Para tanto se faz necessário 

compreender a sociedade nas suas mais variadas perspectivas. 

Para refletir sobre essa questão, Frigotto elucida:  

 
A qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento de condições 
físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas do ser humano (condições 
omnilaterais) capazes de ampliar a capacidade de trabalho na 
produção dos valores de uso em geral como condição de satisfação 
das múltiplas necessidades do ser humano, no seu devir histórico. 
Está, pois, no plano dos direitos que não podem ser mercantilizados e, 
quando isso ocorre, agride-se elementarmente a própria condição 
humana (FRIGOTTO, 1999, p. 31-32).  

 
 

Se faz necessário compreender, que o debate sobre a educação 

profissional, implica questionamentos de natureza da filosofia educacional. 

Saviani e Duarte (2012) afirmam que, apesar de o homem estar situado e 

condicionado ao seu meio natural, cultural e social, ele é capaz de intervir nele 

enquanto for livre e transcender situações. É pelo ato educativo, que ele se 

envolve neste processo. Por isso, que a educação é a promoção do homem que 

se estabelecerá através da dialética entre a atividade humana no mundo da 

cultura, por meio da atividade vital, que é o trabalho.  
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Neste sentido Gomes& Machado (2013), afirmam que 

 
Partindo das fundamentações ontológicas do trabalho, é possível 
perceber que os seres humanos são parte integradora da natureza e é 
através dessa integração homem-natureza que ele realiza suas 
atividades vitais. Igualmente, infere-se que o homem, como indivíduo, 
poderá se desenvolver como um ser genérico de sua espécie, por meio 
“da dialética entre a apropriação da atividade objetivada no mundo da 
cultura e a objetivação da individualidade por meio da atividade vital, 
isto é, do trabalho” (Saviani; Duarte, 2012). Compreende-se, então, 
que o trabalho é a constituição do homem como indivíduo e sua 
afirmação como ser social. (GOMES& MACHADO, 2013, p. 2-3). 

 
 

Neste sentido, se a educação pode ser pensada enquanto espaço da 

promoção do homem por meio de uma interação entre o trabalho e o mundo da 

cultura, é possível que ela seja associada à concepção de escola unitária 

pensada por Gramsci (1976), qual seja:  

 
 

[...] uma escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que 
equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar 
manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento 
das capacidades de trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, 
através de repetidas experiências de orientação profissional, passar-
se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo 
(GRAMSCI,1976, p.33). 

 

A emancipação da classe trabalhadora é a proposta educacional, 

apresentada por Gramsci através da escola unitária. Este autor tem 

comprometimento de que seja superada a sociedade capitalista e que seja 

construída uma nova, fundamentada, de que o trabalho deve ser direito de todos, 

e que o mesmo esteja alicerçada no princípio educativo, pois é pelo trabalho que 

o homem se humaniza, ou seja, todos os homens devem  submeter-se ao 

trabalho. 

A escola única busca a omnilateralidade, em oposição à unilateralidade, 

a qual, segundo Marx, fundamenta-se na divisão de classe.  Para Manacorda, “o 

trabalho alienado produz a unilateralidade, pois, neste, o trabalhador deforma-

se, cretiniza-se. O perigo da unilateralidade é o desenvolvimento parcial do 

homem” (2010, p.76).  

Nesta mesma direção, Marx em suas obras, afirma que o trabalho 

exaustivo como explorador do ser humano, sendo que este se torna um 

verdadeiro animal, por possuir características antagônicas ao seu ser quando 
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está em contato com a máquina, proporcionadas pela privação de direitos que 

deveriam existir dentro deste sistema a favor do proletariado.  

Por isso, é interessante refletir sobre a politecnia, que para muitos a 

conceituam politecnia como o domínio de várias técnicas, empobrecendo assim, 

seu verdadeiro significado. 

Segundo Scherer (2013)  

 
Quando primeiramente Max usou a palavra politecnia usou-a junto com 
a palavra tecnologia. Enquanto a palavra politecnia advém da união de 
poli e téchne, em que o primeiro termo quer dizer muitos, múltiplos e o 
segundo, conhecimento da prática para a realização de uma tarefa, 
politecnia significa, literalmente, múltiplas técnicas. (SCHERER, 2013, 
P.3) 

 
 
 

Durante participação de Marx, na Associação dos Trabalhadores 

(1864),que ele apresenta o conceito de politecnia. Ao longo do tempo, o conceito 

agregou ponderações de Gramsci, bem como de conceitos oriundos de escola 

unitária e politécnica, os quais são uma síntese da história e das ciências da 

natureza, fundamento da formação do novo homem.  

Segundo Gomes & Machado (2013)  

 
para que se entenda a proposição de uma educação politécnica em 
Marx, faz-se necessário compreender o contexto histórico, político e 
social em que esse termo surgiu, uma vez que esse autor não pensou 
a educação apenas do ponto de vista técnico-pedagógico, mas 
também no seu momento histórico e político. Por isso, é salutar levar 
em consideração que a história é a produção da existência dos seres 
humanos em sociedade; segundo o próprio Marx, o ser humano é um 
ser social, pois se produz em sociedade. (GOMES & MACHADO, 2013, 
p 3-4) 

 

Os séculos XVIII e XIX são referências históricas, enquanto manifestação 

da educação politécnica em Marx, fruto várias concepções assumidas por 

teóricos da economia política clássica 23 , com relação aos trabalhadores. 

Segundo esses teóricos as escolas para os trabalhadores e seus filhos 

representariam uma diminuição da produção. Posição esse muito criticada por 

Engels quando discutiu A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. 

Segundo ele, as poucas escolas existentes e a precária disponibilidade das 

                                                           
23Bernard de Mandeville afirmou que uma nação livre e rica depende de uma população pobre e 

laboriosa. Adam Smith acreditava na educação básica dos trabalhadores como uma contribuição 
para a sociedade capitalista, uma forma a mais de maior produtividade.  
 



104 
 

 
 

crianças para os estudos diurnos, dadas às condições adversas de trabalho a 

que elas eram submetidas e ao cansaço diante dos longos períodos de trabalho 

impossibilitariam estender a educação à essa classe (FERRETI, 2009).  

Marx argumenta que o trabalho infanto-juvenil somente deveria ser aceito 

se integrado com a educação. Com maior clareza, o autor explica em que 

consistiria tal articulação, com a necessidade de que essa educação deve fazer 

a combinação da educação intelectual com a produção material, da instrução 

com os exercícios físicos e estes com o trabalho produtivo.  

Defendendo a combinação entre trabalho produtivo e educação, Marx 

assim precisou a sua concepção de instrução:  

Por instrução nós entendemos três coisas:  
1. Educação intelectual.  
2. Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios 
de ginástica e militares.  
3. Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter 
científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia 
as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares 
dos diversos ramos industriais. A divisão das crianças e adolescentes 
em três categorias, de nove a dezoito anos, deve corresponder um 
curso graduado e progressivo para sua educação intelectual, corporal 
e politécnica. Os gastos com tais escolas politécnicas serão 
parcialmente cobertos com a venda de seus próprios produtos. Esta 
combinação de trabalho produtivo pago com a educação intelectual, os 
exercícios corporais e a formação politécnica elevará a classe operária 
acima das classes burguesa e aristocrática (MARX, 1983, p. 60). 

 

Compreende-se assim, que o fundamento para toda a educação deve ser 

a relação entre trabalho e educação; de maneira semelhante, essa relação é 

muito relevante para a educação profissional. Isso porque a interação entre 

educação e trabalho, na perspectiva da educação emancipatória e de uma 

pedagogia do trabalho, constituiu-se em uma reflexão a ser desenvolvida pelos 

institutos de educação. Assim, o questionamento hodierno da educação 

profissional para as concepções pedagógicas contemporâneas, são muito 

significativas nas relações educação e trabalho, pois as mesmas consideram os 

processos produtivos e as formas de trabalho.  

 Portanto, segundo Gomes & Machado (2013) 

 
infere-se que a educação profissional pode ganhar novos matizes 
importantes se aproximada do conceito de educação politécnica de 
Marx, porque esse conceito foi construído a partir da leitura da 
realidade e da produção da sua época. Também as propostas de 
educação profissional são a expressão de um determinado momento 
histórico envolvendo contradições. (GOMES & MACHADO, 2013, p,) 
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Ressalta-se assim que tanto a educação profissional quanto a educação 

politécnica de Marx esclarecem a contradição entre o capital e o trabalho nos 

processos produtivos. 

O entendimento de politecnia, defendida por Saviani contrapõe-se a essa 

ideia, de que o processo de trabalho desenvolva–se em uma unidade 

indissolúvel, os aspectos manuais e intelectuais:  

 
Um pressuposto dessa concepção é que não existe trabalho manual 
puro e nem trabalho intelectual puro. Todo trabalho humano envolve a 
concomitância do exercício dos membros, das mãos, e do exercício 
mental, intelectual. Isso está na própria origem do entendimento da 
realidade humana como constituída pelo trabalho. (SAVIANI, 
2003,p.138) 

 

Reforça-se que todo trabalho humano, envolve ao mesmo tempo o 

exercício dos membros, das mãos, e do exercício intelectual, mental. 

Saviani (2003) esclarece muito bem, afirmando que: 

 
O próprio fenômeno da aprendizagem evidencia isso: se o trabalhador 
pode aprender essas funções, exercer essas atividades, é porque 
aplica a sua inteligência no domínio desse processo. Inversamente, as 
funções e as profissões ditas intelectuais têm esse nome porque se 
organizam tendo como eixo de articulação as funções intelectuais. Mas 
também não se fazem sem o recurso à prática, à ação manual. É por 
isso que a ciência não se faz sem manipulação da realidade e não se 
pensa sem a base da ação. O que a ideia de politecnia tenta trazer é a 
compreensão desse fenômeno, a captação da contradição que marca 
a sociedade capitalista, e a direção de sua superação. Politecnia, 
literalmente, significaria múltiplas técnicas, multiplicidade de técnicas, 
e daí o risco de se entender esse conceito como a totalidade das 
diferentes técnicas fragmentadas, autonomamente consideradas. 
(SAVIANI, 2003, p.140). 

 

Essa concepção de politecnia exposta pelo autor diz respeito ao domínio 

dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo 

de trabalho produtivo moderno. 

Entretanto, continua Saviani (2003) 

Está relacionada aos fundamentos das diferentes modalidades de 
trabalho e tem como base determinados princípios, determinados 
fundamentos, que devem ser garantidos pela formação politécnica. Por 
quê? Supõe-se que, dominando esses fundamentos, esses princípios, 
o trabalhador está em condições de desenvolver as diferentes 
modalidades de trabalho, com a compreensão do seu caráter, sua 
essência. (SAVIANI, 2003, P. 140) 

 

Sustentado no conceito de politécnica, a educação profissional busca 

explicitar não só como a ciência e a tecnologia se convertem em potência 
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material no processo produtivo, mas também como são influenciadas pela 

cultura e, ao mesmo tempo, a influenciam. 

Buscando ampliar a discussão da concepção politécnica ou da educação 

tecnológica, Saviani nas últimas décadas, estimulou esse debate, aqui Brasil, 

possibilitando assim, que as bases teóricas fundamentais fossem a essência 

desta formação politécnica. 

Segundo Aguiar Junior (2012) 

 
A proposta pauta-se em três eixos fundamentais: 1) o infraestrutural, 
2) o socialista e 3) o pedagógico. O primeiro realça os aspectos 
relacionados ao mundo do trabalho, especificamente os processos de 
trabalho sob a organização capitalista de produção, e, 
consequentemente, a questão da qualificação profissional. (AGUIAR 
JUNIOR, 2012, p. 33). 

  

Faz-se necessário um debate, frentes as transformações nos processos 

de trabalho, bem como as inovações tecnológicas e suas implicações na 

formação politécnica. 

Neste sentido, Saviani (1989) assevera: 

 
A concepção politécnica de educação propõe, através de sua 
dimensão infraestrutural, a identificação de estratégias de formação 
humana, com base nos modernos processos de trabalho, que apontem 
para uma reapropriação o domínio do trabalho, somente possível a 
partir das transformações tecnológicas (SAVIANI, 1989, p.43). 

 
 

Percebe-se que a concepção politécnica de educação busca, pela 

dimensão infraestrutural, é sobretudo uma identificação de estratégias de 

formação humana, sustentado nos modernos processos de trabalho, que 

sinalizam para uma reapropriação do domínio do trabalho, o que somente será 

possível a partir das transformações tecnológicas. 

Aguiar Junior (2012) ressaltam que  

 

O segundo ponto da proposta sobre a educação politécnica, a 
dimensão socialista, busca expor a profunda relação existente entre 
essa concepção de formação humana e um projeto de construção de 
uma sociedade sem classes, sendo este um projeto social, sem um 
atrelamento ou resultante do capitalismo somente. Assim, esta 
dimensão propõe uma ruptura com o projeto de educação profissional 
e, fundamentalmente, com o projeto de formação humana, ambos 
postos pela sociedade burguesa. (AGUIAR JUNIOR, 2012, p. 33). 
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Em outras palavras, o projeto visaà possibilidade da profissionalização 

associada à educação intelectual, física e tecnológica, compreendendo-a como 

o germe da educação do futuro (MARX, 1996). 

A educação politécnica enquanto proposta pedagógica, deve estar 

voltada para a superação da divisão de classe, defendida pelo capitalismo, e sim 

buscar a transformação social da realidade em estiver inserida. 

Salienta-se, assim a compreensão do conceito de politecnia dada por 

Saviani: 

Se pensarmos assim, parece possível entender melhor o sentido da 
politecnia. Se se trata de organizar o segundo grau, o ensino médio, 
sobre a base da politecnia, não seria o caso de multiplicar as 
habilitações ao infinito para cobrir todas as formas de atividade na 
sociedade. Trata-se de organizar oficinas, processo de trabalho real, 
porque a politecnia supõe a articulação entre o trabalho manual e o 
intelectual. Isto será organizado de modo que se possibilite a 
assimilação não apenas teórica, mas também prática, dos princípios 
científicos que estão na base da organização moderna. A partir deste 
conceito, o aluno terá não apenas de compreender todos os princípios 
científicos que conhece e assimilou de maneira teórica desde o ensino 
fundamental – em suma, como a natureza e a sociedade estão 
constituídas –, mas também de ser capaz de aplicar o conhecimento 
de que dispõe (SAVIANI, 2003, p.134). 

 

O autor, em sua reflexão, ressalta que na medida em que o aluno 

ultrapassar a compreensão teórica e prática, de como a ciência é sistematiza, 

bem como os modos de produção, terá uma maior compreensão de sociedade 

e de sua constituição, distinguindo com isso as especialidades e a fragmentação 

do trabalho moderno. 

No entanto Saviani (2003), ressalta que é 

 

importante ter claro que são duas coisas distintas, o que significa que 
não se pode tomar o exemplo mencionado como característico do 
sentido da politecnia. Se tomo o trabalho como a referência, e, 
portanto, a questão é entender como o trabalho está organizado hoje, 
a intervenção da história, da geografia, dos diferentes elementos 
considerados necessários, teria que se dar como aprofundamento da 
compreensão do objeto, ou se já, como se constitui o trabalho na 
sociedade moderna, quais são as suas características e por que ele 
assume estas características e não outras. E uma tarefa como essa 
não necessariamente seria desenvolvida pelos professores de cada 
uma das disciplinas incluídas no currículo. E, na hipótese de isto 
acontecer, esses profissionais teriam de se imbuir do sentido da 
politecnia e pensar globalmente a questão do trabalho, explicando 
historicamente, geograficamente, este mesmo fenômeno (SAVIANI, 
2003, p. 124). 
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Evidencia-se assim, que a ciência e a tecnologia, devem ser instrumentos 

que oportunizam a compreensão dos sujeitos sobre a realidade, visando assim 

uma melhor interpretação do mundo, buscando sua transformação. Entendo com 

isso, que no centro da ação humano, está o trabalho. 

Nesta linha de raciocínio, Aguiar Junior (2012) afirmam que 

 
a educação é necessidade básica, sendo o homem com suas 
necessidades históricas o sujeito principal do processo educativo, em 
que são compreendidas as relações econômicas como relações 
sociais e, gerando outras, nas quais o homem é sujeito histórico, e 
mosaico que envolve em sua totalidade o psicofísico, o cultural, o 
político e o ideológico, atuando na elaboração da vida 
material.(AGUIAR JUNIOR, 2012, p. 36). 

 

Para o autor, o processo educativo que busca compreender essa relação, 

só será esclarecida, de forma efetiva, a partir do trabalho, enquanto categoria 

histórica e humana, manifestada de diferentes formas, concepções, através dos 

quais homem/natureza e homem/homem se relacionam, na construção do 

conhecimento e de seus processos de existência, visando com isso a constante 

transformação do mundo físico e social. 

 

 

 

3.2. O Trabalho como Princípio Educativo no Contexto da Ética Humana. 

 

Para se manter vivo, o ser humano necessita produzir seus meios de vida, 

que são modificados historicamente pelas ações dos próprios homens, em 

relação com a natureza, com os outros homens e consigo mesmo. Esta produção 

de meios de vida, que se consolidam em bens materiais e imateriais, se dá com 

base no trabalho humano, que é, portanto, a condição da existência humana. 

Para Marx (1989), isso significa “o primeiro pressuposto de toda história 

humana”(p. 27), independente de qual seja a sociedade. Nesse sentido, o 

trabalho trata-se de uma atividade exclusivamente humana, por executar-se 

conscientemente, diferente da ação animal, que é puramente instintiva. Segundo 

afirma Marx:  
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Uma aranha executa operações que se assemelham àquelas do 
tecelão, a abelha envergonha muitos arquitetos com a construção de 
seus favos de cera. Mas o que distingue, a princípio, o pior arquiteto 
da melhor abelha é o fato de ele construir o favo na sua cabeça antes 
de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um 
resultado que no início já estava presente na idéia do trabalhador, que 
portanto já estava presente idealmente. (MARX, 1996, p. 212)  

 

O ser humano, portanto, tem a capacidade de colocar finalidade à 

transformação da natureza, refletir, pré-idear e agir praticamente sobre ela. E é 

nesse sentido que ocorre o salto ontológico, ou seja, ocorre uma mudança 

qualitativa na ação do ser que é operado pelo e no trabalho. Dessa forma, o 

trabalho é a fundação do ser social, do ponto de vista ontológico. 

Portanto, o trabalho torna-se uma condição imperativa, no sentido de 

socializar o princípio do trabalho como produtor de valores de uso, para manter 

e reproduzir a vida, é crucial e “educativo”.  

Frigotto (2005) destaca que o trabalho, em Marx, pressupõe esta prática 

como ponto de partida do conhecimento, reafirmando o seu papel educativo e 

transformador.  

 
Na relação dos seres humanos para produzirem os meios de vida pelo 
trabalho, não significa apenas que, ao transformar a natureza, 
transformamos a nós mesmos, mas também que a atividade prática é 
o ponto de partida do conhecimento, da cultura e da conscientização. 
A direção que assume a relação trabalho e educação nos processos 
formativos não é inocente. Traz a marca dos embates que se efetivam 
no âmbito do conjunto das relações sociais. (...) é parte da luta 
hegemônica entre capital e trabalho. (FRIGOTTO, 2005, p.1-2). 

 

 

Nessa mesma direção, de acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), 

entender o trabalho como princípio educativo é muito complexo, sobretudo para 

aqueles que vivem do trabalho. Como pode ser educativo algo que é explorado 

e, na maioria das vezes, se dá em condições de não escolha? Como extrair 

positividade de um trabalho repetitivo, vigiado e mal remunerado?  

Ressalta-se, também, três aspectos inerentes à sociedade brasileira: o 

passado escravista, cuja marca está impressa na mentalidade empresarial; a 

visão moralizante do trabalho e a redução da dimensão educativa do trabalho à 

sua função instrumental didático-pedagógica, o aprender fazendo.  
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Sem desconsiderar a dimensão didático-pedagógica do trabalho, o que 

demarca a dimensão mais profunda da concepção do trabalho como princípio 

educativo é de ordem ontológica e, conseqüentemente, ético-política.  

Dessa maneira: 

 
O trabalho como princípio educativo vincula-se à própria forma de ser 
dos seres humanos. O indivíduo é parte da natureza e dependes dela 
para reproduzir sua vida. E é pela ação vital do trabalho que os seres 
humanos transformam a natureza em meios de vida. Se essa é uma 
condição imperativa, socializar o princípio do trabalho como produtor 
de valores de uso, para manter e reproduzir a vida, é crucial e 
“educativo”. É dentro desta perspectiva que Marx sinaliza a dimensão 
educativa do trabalho, mesmo quando o trabalho se dá sob a 
negatividade das relações de classe existentes no capitalismo. A 
própria forma de trabalho capitalista não é natural, mas produzida pelos 
seres humanos. A luta histórica é para superá-la (FRIGOTTO; 
CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 02). 

 

A formação do trabalhador não pode ser pensada fora da história das 

relações sociais e das transformações operadas pelo trabalho organizado 

socialmente. Uma vez que toda atividade humana corresponde a uma 

determinada concepção de mundo, ele aponta para uma construção humana 

capaz de criticar essa mesma concepção, tornando-a unitária e coerente para 

uma elaboração crítica e consciente daquilo que se é.  

Na perspectiva gramsciana, o ensino deve ser visto como um ato de 

libertação, e deve ser percebida a sua eficiência em relação às camadas mais 

oprimidas da sociedade. Esse ensino, afirma Gramsci (1986), deve estimular o 

progresso intelectual, para que os trabalhadores, ao invés de reproduzirem 

palavras panfletárias, consolidem uma visão crítica do mundo onde vivem e 

lutam. Assim, o ambiente escolar tende a ser mais rico e orgânico em suas 

relações. Gramsci compreende que o processo educativo é decisivo na 

formação humana.  

Desse modo, a educação tem que ser de qualidade para todos e o ensino 

destinado à formação de trabalhadores não pode ser puramente técnico e 

mecanicista. É preciso caminhar em direção a uma dimensão efetivamente 

humana, em que a poesia, a arte, a literatura, a política, a consciência crítica, a 

ciência e a cultura convirjam para uma formação que só é possível quando se 

percebe o trabalho como princípio educativo.  
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Portanto, a construção do cidadão como ser social e político deve apontar 

para a direção da liberdade, da ética, da afetividade e do compromisso com a 

vida.  

Pensar a formação integral em uma escola cidadã e igualitária é, pois, 

também pensar na utopia de um mundo melhor e, parafraseando Paulo Freire 

(1996), se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, 

de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. 

Esse sonho deve ser buscado ao discutir a formação e as determinações 

do mundo hodierno, principalmente pelo fato de que se faznecessário ter 

consciência que o mundo atual é marcado por um contínuo processo de 

profundas transformações advindas da globalização do capital e das 

transformações técnico-organizacionais da produção, as quais apresentam e 

intensificam desafios e problemas a serem enfrentados no âmbito da educação. 

Este contexto recoloca a necessidade de outra qualificação para os 

profissionais da educação, dos quais se exige uma nova postura profissional, a 

fim de que saibam conviver com essas transformações e estar preparados para 

realizar seu trabalho com competência. 

Estas transformações, segundo Kuenzer: 

 
[...] exigem, mais do que conhecimentos e habilidades demandadas 
por ocupações específicas, conhecimentos básicos, tanto no plano dos 
instrumentos necessários para o domínio da ciência, da cultura e das 
formas de comunicação, como no plano dos conhecimentos científicos 
e tecnológicos presentes no mundo do trabalho e das relações sociais 
contemporâneas (KUENZER, 2006, p. 310). 

 
 

 Isso implica a extensão do ensino fundamental e médio para toda a 

população, de forma gratuita e com qualidade, bem como uma profunda revisão 

do trabalho pedagógica presente nas escolas, de modo a construir uma nova 

proposta pedagógica.  

Nesta linha de raciocínio, Ferreira argumenta que: 

[...] colocam-se novas formas e novos significados para o trabalho e o 
não-trabalho, que vão exigir novas compreensões e competências 
sobre o uso e o papel decisivo de todos os avanços da ciência e da 
tecnologia na formação de profissionais e na formação para o exercício 
da cidadania (FERREIRA, 2003, p. 21). 

 

Segundo a autora, a nova realidade exige qualificação cada vez mais 

elevada para qualquer área profissional ou qualquer posto de serviço, tornando 
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as necessidades educacionais das populações cada vez maiores e, por esse 

motivo, a formação continuada é uma necessidade constante. 

Por isso, repensar, a formação dos profissionais da educação tecnológica 

a partir da análise destas transformações tem se revelado uma questão 

inadiável, principalmente para as instituições que formam profissionais que não 

possuem formação pedagógica para tal. Nóvoa (1995), em um dos trabalhos que 

compõem a sua obra, afirma que é no contexto da Universidade que o 

profissional constrói a sua profissão.  

Desta forma, segundo Menezes (2010) ela tem a possibilidade de se 

constituir em um núcleo de formação permanente dos profissionais e em um 

espaço de discussão e de ação que permite a criação de trabalhos que 

oportunizam um processo de reflexão sobre o que fazer como fazer e por que 

fazer, capaz de dar respostas às necessidades indicadas pela análise da política 

do trabalho desses profissionais 

Nesse sentido: 

 
a formação não se constrói por acumulação (de cursos, conhecimentos 
ou técnicas), mas sim, através de um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 
pessoal” (NÓVOA, 1995, p. 25). 

 
 

A recíproca conexão de vários momentos de formação e de trabalho leva 

os sujeitos a uma permanente instigação dos conhecimentos em situações de 

trabalho para situações de formação e, destas, para novas realidades de 

trabalho.  

Neste sentido, uma política de formação continuada  dos profissionais da 

educação tecnológica alça o contorno de um processo de desenvolvimento 

individual, que se dá no coletivo e de construção do ser professor, que se 

fundamenta em uma reapropriação critica do trabalho já vivenciado em outros 

trabalhos pretéritos 24 . Mas isto se dá, fundamentalmente, por meio da 

construção coletiva de um projeto político-pedagógico que vai nortear todo 

trabalho e, consequentemente, apontar as formas de aperfeiçoamento 

necessárias a cada um desses profissionais. 

                                                           
24Octávio Ianni usa, em sua obra, a expressão “trabalhos pretéritos” para se referir aos trabalhos 
já elaborados em períodos anteriores ao momento atual e que se constituem na referência e 
constituição histórica no momento presente (informação explicitada pela Professora Naura Syria 
Carapeto Ferreira (2004), em sala de aula, na disciplina Pesquisa em Educação). 
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A investigação e a reflexão pelos próprios profissionais acerca das suas 

próprias problemáticas podem facilitar a revelação das suas condições reais de 

trabalho, a conscientização dos processos em que se encontram mergulhados e 

a aquisição das teorias que são necessárias, criando condições para gerir e 

ultrapassar as dificuldades. A análise dos mecanismos que estão em jogo nas 

situações concretas conduz a compreensões que podem estimular a 

transformação das relações pessoais e no trabalho, incentivando o profissional 

a investir no sentido de alterar a realidade vivida. 

Entende-se que, à medida que investigar e refletir sobre a sua ação, o 

profissional da educação tecnológica, como sujeito da investigação, estará se 

habilitando para contribuir com os processos de transformação e implementando 

ações que busquem, em meio às limitações, construir um projeto alternativo. 

Este projeto tomará como ponto de partida novas formas de planejar e efetivar 

seu trabalho pedagógico, com base na politécnica. A interação entre a 

experiência, a tomada de consciência, a discussão e o envolvimento em novas 

situações de trabalho no cenário universitário constituem momentos 

privilegiados para provocar a transformação.  

Enquanto emancipação humana, a transformação deve ser compreendida 

com base no conceito de omnilateralidade, pois seu entendimento é de suma 

importância para as reflexões em torno da formação de professores na Educação 

Profissional, pois se refere a uma formação humana que busca uma ruptura 

radical com a sociedade capitalista. Vale dizer que a emancipação humana só 

se constrói na perspectiva do homem omnilateral.  

Ao discorrer sobre a categoria de formação omnilateral com base em 

Marx, deve-se considerar a centralidade do trabalho como princípio educativo, 

levando em conta a forma contraditória na qual o trabalho em sua dimensão 

histórica tem se apresentado na sociedade capitalista.  

A categoria de formação omnilateral destaca o papel de formação do 

trabalho quando ligado à instrução, pois nesta categoria procura-se não apenas 

analisar a ontologia do trabalho na vida do homem enquanto ser social, mas 

também insere o caráter político em seu sentido histórico, conforme preconizou 

Marx.  

Neste sentido, é possível construir um projeto que tenha como base a 

autonomia profissional, reflexiva e crítica, exigente e responsável, que pode 
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contribuir para a recriação da profissão dos profissionais da educação 

tecnológica e preparar um novo ciclo na história das Universidades e de seus 

autores. A natureza deste trabalho pode parecer utópica, mas o que está em 

jogo é tão importante que não se pode fugir ao desafio. 

A complexidade que envolve o trabalho docente remete a reflexões que 

perpassam a análise da sociedade contemporânea, uma sociedade de consumo 

e de informação, e, consequentemente, uma reflexão sobre os recursos 

tecnológicos por ela desenvolvidos. A esse respeito, Santos (1996) reitera que 

ocorrem transformações vertiginosas, desencadeadas pela globalização, cuja 

característica maior é a emergência de uma nova sociedade que se 

convencionou chamar de sociedade do conhecimento. Trata-se da 

 

[...] chamada ‘sociedade do conhecimento’, com todas as contradições 
e contribuições que permitem ao ser humano ‘avançar’ e as tornar 
‘perplexo com as chamadas possibilidades de ‘avanço’’. Desta forma, 
a globalização da economia e a reestruturação produtiva, 
componentes macroestratégicos que configuram a acumulação 
flexível, estabelecem um novo modelo de ‘desenvolvimento’ 
econômico, as últimas décadas, que vem potencializar o papel 
protagônico do conhecimento (FERREIRA, 2001, p. 366). 

 

Tal cenário traz inúmeras transformações em todos os campos da vida 

humana. Não se deve esquecer, contudo, que as transformações oriundas da 

chamada sociedade do conhecimento são uma ideologia produzida pelo 

capitalismo, um fenômeno no campo da sua reprodução ideológica. Assim, para 

falar sobre algumas ilusões da sociedade do conhecimento, é preciso, 

primeiramente, explicitar que a sociedade do conhecimento é, por si mesma, 

uma ilusão que cumpre um determinado trabalho ideológico na sociedade 

capitalista contemporânea. 

Quando uma ilusão desempenha um trabalho na reprodução ideológica 

de uma sociedade, ela não deve ser tratada como algo inofensivo ou de pouca 

importância por aqueles que buscam a superação dessa sociedade. Ao 

contrário: é preciso compreender qual o trabalho desempenhado por uma ilusão 

na reprodução ideológica de uma formação societária específica, pois isso ajuda 

a criar formas de intervenção coletiva e organizada na lógica objetiva dessa 

formação societária. 

E qual seria o trabalho ideológico desempenhado pela crença na, assim 

chamada, sociedade do conhecimento? É justamente o de enfraquecer as 
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críticas radicais ao capitalismo e a luta por uma transformação que leve a sua 

superação radical, gerando a crença de que essa luta teria sido superada pela 

preocupação com outras questões “mais atuais”, tais como a questão da ética 

na política e na vida cotidiana, pela defesa dos direitos do cidadão e do 

consumidor, pela consciência ecológica e pelo respeito às diferenças sexuais, 

étnicas ou de qualquer outra natureza. 

Segundo Pires & Reis (1999) a sociedade do conhecimento e a 

globalização têm aparecido como novas diretrizes para a organização da 

economia dos mais diferentes países do mundo, atingindo todos os setores da 

organização social. 

As metáforas da globalização estão por aí e segundo Santos (2001) 

 
um dos autores que tem se dedicado, de forma mais aprofundada, à 
reflexão da temática da globalização é Ianni(1996). Atualizando o 
referencial marxista, ele apresenta novas conceituações para 
caracterizar as transformações históricas mais recentes do 
capitalismo. (SANTOS, 2001, pag. 174). 

 
 
 Para compreendermos, esse posicionamento, recorre-se a, Ianni, quando se 

expressa que  

 
Aldeia global, cidade global, comunicação virtual, desterritorialização, 
redes de corporações, nova divisão internacional do trabalho, 
neofordismo, acumulação flexível, zona franca, mercado-mercadoria e 
moeda global, planejamento global, sociedade civil mundial, cidadania 
mundial, exército industrial ativo e de reserva global, pensamento 
universal (IANNI, 1996, p. 50). 

 

Diante do exposto,  
 

conclui-se que a globalização parece novidade, mas não é. Marx já 
fazia referência às formas de expansão do capitalismo, ao mercado 
mundial e às transformações da grande indústria e dos monopólios, 
enfatizando o trabalho da burguesia no sentido de desenvolver o 
caráter internacionalista da produção e do consumo. O modo de 
produção capitalista precisa de dimensões mundiais para viabilizar sua 
produção e reprodução material e intelectual. (SANTOS, 2001, p. 175). 

 
 

A expansão contínua das forças produtivas é algo inato ao sistema 

capitalista. Tendência essa já percebida, na publicação do Manifesto do Partido 

Comunista, por Marx e Engels, em 1848, quando apontam disposição da 

expansão do capitalismo. É, portanto, imprescindível retomar as reflexões da 

Marx e Engels sobre esta questão: 
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Essa revolução contínua da produção, esse abalo constante de todo o 
sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança 
distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se 
todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de 
concepções e de ideias secularmente veneradas; as relações que as 
substituem tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era 
sólido e estável se esfuma, tudo o que era sagrado é profanado, e os 
homens são obrigados finalmente a encarar com seriedade suas 
condições de existência e suas relações recíprocas. Impelida pela 
necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o 
globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, 
criar vínculos em toda parte. Pela exploração do mercado mundial a 
burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo 
em todos os países. Em lugar do antigo isolamento de regiões e 
nações que se bastavam a si próprias, desenvolve-se um intercâmbio 
universal, uma universal interdependência das nações. E isto se refere 
tanto à produção material como à produção intelectual. As criações 
intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum de todas. A 
estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se cada vez mais 
impossíveis; das inúmeras literaturas nacionais e locais, nasce uma 
literatura universal (MARX; ENGELS, 1968, p.26-27). 

 

A tendência de crescimento da globalização foi importante para 

consolidação do sistema capitalista, pois, permitiu sua rápida transformação. 

Assim, o movimento de expansão deste sistema, fez com seu objetivo maior 

fosse atingido, de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na 

economia. Ou seja, A globalização é uma nova modalidade exacerbada e 

extremamente monopolista de acumulação de capital.  

Conforme afirmam Pires & Reis (1999), que 

 
Em momentos anteriores, a principal estratégia de acumulação 
capitalista concentrava-se na extensão da produção de valor e de mais 
valia. Nesta nova modalidade da acumulação, a apropriação de 
riquezas é resultado, principalmente, de atividades especulativas do 
mercado financeiro. (PIRES & REIS, 1999, p. 31) 

 
 

Nesta mesma linha, de raciocínio, os autores acima, afirmam que 
 

O momento atual de expansão do capitalismo tem algumas marcas 
específicas. A aceleração da automação da produção, somada à 
agilização dos processos de comunicação, possibilita afetar de forma 
imediata o mercado financeiro e permite a troca não de mercadoria, 
nem de moeda - física, mas de informação. O que caracteriza mais 
claramente o processo de globalização, além do aspecto econômico, é 
a revolução tecnológica informacional, que, de certo modo, ratifica o 
econômico a favor do capital. Não há, a rigor, troca de mercadorias 
nem de papel moeda; há, sim, troca de informações sobre dinheiro; há 
troca de informações sobre papéis que significam dinheiro. (PIRES & 
REIS, 1999, p. 31) 
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Existe sim um enorme descuido da troca, gerando uma situação em que 

se busca apresentar como solução ideias que reforçam o “sonho” da 

competitividade no livre mercado e que o Estado não tenha influência sobre a 

economia. Tal situação é analisada por Ianni (1998), ao afirmar que: 

 

[...] o que está em causa é a busca de maior e crescente produtividade, 
competitividade e lucratividade, tendo em conta mercados nacionais, 
regionais e mundiais. Daí a impressão de que o mundo se transforma 
no território de uma vasta e complexa fábrica global e, ao mesmo 
tempo, em shopping center global e disneylândia global (IANNI, 1998, 
p. 28). 

 

Baseando-se em uma política neoliberal, que se apresenta como crise 

teórica, política e econômica do socialismo real e do capitalismo internacional. 

Por sua vez, estas crises demonstram a necessidade e urgência na 

reorganização no modo de produção capitalista, que possui raízes no 

neoliberalismo, que se apresenta como referência ideológica, política e 

econômica, orientando ações e decisões governamentais em grande parte dos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Surgida nos séculos XVII e XVII em oposição à monarquia absoluta, 

alçada na estrutura feudal de produção, com uma concepção teocrática do 

poder, o neoliberalismo, busca assim, ratificar intensamente o liberalismo. 

O direito liberal rompe com a ideia de direito divino do monarca e com isso 

a hierarquia é estabelecida. Os liberais sociais encontram-se entre os mais 

fortes, defensores dos direitos humanos e das liberdades civis, embora 

combinando esta vertente com o apoio de uma economia, que o Estado exerce.  

A partir da década de 70, houve a incorporação da tecnologia, gerando 

uma superprodução e redução dos lucros. Após resolver esta questão, foram 

criadas políticas, buscando a influência do Estado na economia, em vista de uma 

maior competitividade do mercado livre. 

Segundo Lawrence Summers, quando era economista-chefe do Banco 

Mundial em 1992: “a saída do subdesenvolvimento pelos países do Hemisfério 

Sul está na reativação econômica dos países desenvolvidos”. Observação essa, 

fruto do crescimento desigual entre países ricos e pobres, bem como o número 

elevado de desempregados, fatores que são fundamentais para a manutenção 

do desenvolvimento econômico. Ou seja, “quanto mais ricos ficarem os ricos, 

mais vão se desenvolver os pobres”. Mas os fatos têm provado o contrário, pois: 
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Nos últimos 25 anos, a riqueza global cresceu 10 vezes, enquanto a 
população do Planeta apenas dobrou. Neste período, a parcela da 
riqueza apropriada pelos países ricos aumentou de 68% para 72%, 
enquanto sua população passou de 30% para 23% da população 
mundial. A parcela da riqueza em mãos dos 20% mais ricos da 
população mundial aumentou de 72% para 83%, enquanto a que coube 
aos 20% mais pobres caiu de 2,3% para 1,4% (1965-89) (BOFF, 
2001,p. 12). 

  

Percebe-se assim, que a economia capitalista, neste contexto atual 

 
em que o capital assume seu caráter de expansão mundial livre de 
qualquer contraposição que pudesse existir no contexto da “guerra fria” 
e com o aprofundamento da divisão internacional do trabalho, ocorrem 
a submissão da maioria dos governos aos interesses dos capitalistas 
e o recuo na organização dos trabalhadores. 
(ANDRIOLI, A. I.& SANTOS, 2005, p, 92) 

 
 Elementos que podem ser entendidos principalmente pelo 

descomprometimento do Estado com políticas públicas econômicas e sociais e 

pela busca de implantação do Estado mínimo25.  

A luta contra o Estado de bem-estar e o Estado Intervencionista, bem 

como a procura pelo Estado mínimo surgiram fruto da crise fiscal do Estado. 

Ressalta-se que, Estado mínimo, que não deveria significar um Estado 

fraco, passa a ser entendido como aquele que utiliza como estratégia a omissão, 

fugindo da sua responsabilidade e se protegendo sob a máxima individualista de 

que “cada um faz a sua parte”, acirrando desta forma o individualismo.  

Para Pires & Reis (1999) 

 
O modelo do Estado forte, mas desobrigado socialmente, é o que se 
pode chamar da síntese do neoliberalismo. O Estado forte intervém na 
economia não mais como reguladora das relações sociais, mas 
principalmente para possibilitar o modelo de acumulação neoliberal, 
que hoje privilegia o capital financeiro. Fundamental para a 
implantação desse modelo econômico de acumulação neoliberal, que 
hoje privilegia preponderantemente, o capital financeiro, é a 
desregulamentação da economia pelo Estado. O neoliberalismo vem 
se expandindo desde o fim da década de setenta, porém, hoje, mais 
do que então, assiste-se ao capital dominando o mundo. (PIRES & 
REIS, 1999, p.32) 

                                                           
25O Consenso de Washington significou um conjunto de trabalhos e resultado de reuniões de 

economistas do FMI, do Bird e do Tesouro dos Estados Unidos realizadas em Washington, no 
início dos anos 90. Dessas reuniões, surgiram recomendações dos países desenvolvidos para 
que os demais, especialmente aqueles em desenvolvimento, adotassem políticas de abertura de 
seus mercados e o “Estado Mínimo”, isto é, um Estado com um mínimo de atribuições 
(privatizando as atividades produtivas) e, portanto, com um mínimo de despesas como forma de 
solucionar os problemas relacionados com a crise fiscal: inflação intensa, déficits em conta 
corrente no balanço de pagamentos, crescimento econômico insuficiente e distorções na 
distribuição da renda funcional e regional (SANDRONI, 1999, p. 123). 

http://lattes.cnpq.br/7753336775135703
http://lattes.cnpq.br/7753336775135703
http://lattes.cnpq.br/2673552821924828
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O capitalismo é um processo simultaneamente social, econômico e 

cultural e seu desenvolvimento é desigual e contraditório (IANNI, 1996). O capital 

exerce um poder ilimitado sobre todo o mundo. As regras do mercado livre e do 

lucro capitalista controlam todos os campos da vida humana. 

 
Com efeito, sob a lógica da disputa do mercado, trata-se de chegar à 
produção e comercialização de bens que permitam recuperar os 
investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento, alcançando um 
lucro considerável antes que outros produtos semelhantes, que atuam 
com propriedades similares, sejam disponibilizados no mercado pelos 
concorrentes. Desse modo, o conhecimento é produzido, tendo-se 
como finalidade, basicamente, o lucro e não a promoção da cidadania 
ou o progresso da ciência em suas múltiplas áreas; inúmeras 
pesquisas extremamente prioritárias, do ponto de vista humanitário, 
não são desenvolvidas pelo conjunto dessas empresas, uma vez que 
os seus resultados não seriam fonte de lucro (MANCE, 1999, p. 10) 

 
 
Em resposta a tal conjuntura política, pode-se afirmar que o 

neoliberalismo tem como  

receita a recuperação do crescimento, a qual passa pela estabilização 
da moeda, contendo os gastos com o bem estar social, pela reforma 
fiscal que concentra riquezas, que, com isso, possibilita novos 
investimentos, e também pela restauração de uma taxa “natural” de 
desemprego. O desemprego em massa produzido pelo neoliberalismo 
em todas as partes do mundo é o componente mais perverso da nova 
ordem. Partindo do pressuposto de que só o capital concentrado cria 
riquezas, isto é, o aumento de capital significa investimentos, o 
desemprego, ou melhor, a taxa natural de desemprego que faz diminuir 
os salários, garante maior taxa de lucro e, portanto, maior acumulação 
de capital. Desta forma, o desemprego não é uma consequência 
indesejada da economia neoliberal, mas um de seus componentes 
estratégicos. (PIRES & RESIS, 1999, p. 33). 

 

Será que ainda podemos construir a utopia homem pleno pela 

organização social do trabalho, contida nos escritos de Marx e Engels? 

Nesta lógica segundo Para Pires & Reis (1999)  

 
 

estar-se-ia, então, perto desta utopia com o desenvolvimento 
tecnológico que se alcança neste início de século? O avanço 
tecnológico hoje permite a realização desta utopia? O domínio da 
natureza permitiria aos homens a produção dos bens necessários para 
a vida em menos tempo de trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico, 
liberando parte da vida para o desenvolvimento humano? (PIRES & 
REIS, 1999, p. 33). 

 
 

 O sistema capitalista se apropria do desenvolvimento tecnológico para 

expandir e concentrar o capital, reforçando seu controle sobre o trabalhador. Em 
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resposta ao avanço tecnológico, o neoliberalismo, defende a necessidade de um 

excedente de reserva, para a manutenção e alta concentração de taxa, em vista, 

de um lucro cada vez maior. 

 Ainda segundo Pires & Reis (1999) 
 

A globalização da economia, sob o neoliberalismo, atualmente, produz 
o terror pela ameaça do desemprego para os ainda empregados e a 
crescente exclusão econômica e social da maioria da população. A 
desigualdade social é cada vez maior e fica ainda mais evidente 
quando se identifica a efetiva participação dos países no processo de 
globalização da economia. Vale lembrar Touraine (citado por BOFF, 
2001), que apresenta dados para explicitar esta situação: 20% da 
população dos países ricos ficam fora do processo: 50% na América 
Latina e 80% na África. (PIRES & REIS, P, 33) 

 

O atual cenário sócio-político atual compõe-se de uma alta taxa 

dedesemprego, de desigualdade, e duma enorme exclusão social, ou seja, o 

neoliberalismo e seu braço operacional, que é a globalização, em nome do 

mercado, acabam excluído enorme parte do gênero humano. 

As desigualdades entre homens e entre as sociedades, reforçam as 

contradições, que o sistema capitalista defende e se reestrutura com o avanço 

tecnológico e com a inovação, objetivando ainda mais a exploração do homem 

pelo homem, em nome do capital. 

Neste cenário se torna necessário um novo tipo de trabalhador, um 

multifuncional, indispensável na automação e nos novos processos de produção. 

Ou seja, como uma nova base técnica e cultural, a economia mundial, exige 

trabalhadores mais qualificados. 

Realidade presente, inclusive, os países de maior estabilidade econômica 

em que o neoliberalismo vem se instalando, somada ao desemprego estrutural, 

traz para um novo elemento nas relações de trabalho, que é a competitividade.  

Nessa direção, vale lembrar que: 

 
A globalização, expressão chave desta guerra, demanda atitudes cada 
vez mais individualizadas e menos solidárias. A competitividade passa 
a ser não apenas um valor econômico, mas um valor humano, um 
orientador de condutas e de, como sugere Morice (1996), motivação 
subjetiva de dominação, em que uns consentem em padecer de 
sofrimento, enquanto outros consentem em infligi-lo (FARIAS, 2001. p. 
170). 

 

Tendo como objetivo maior e praticamente único, que é originar lucro 

privado, o processo de globalização, conduzido pelo neoliberalismo, cria uma 

situação um tanto paradoxal, pois a expansão do mercado cria um limitador, que 
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é o alto índice de desemprego, com isso o capitalismo precisa enfrentar essa 

contradição: destruir o potencial de consumo da enorme massa de 

desempregados.  

No Brasil, início dos anos noventa, os serviços públicos foram convertidos 

em meios de acumulação de capital, deteriorando o Estado. Ao pior seus 

serviços públicos e financiar o capital privado, ambiente favorável para 

surgimento da ideologia neoliberal. 

Recorre-se novamente a Pires & Reis (1999), que afirmam que  

 
No governo Collor, o discurso político, inclusive eleitoral, elegeu, de 
início, o Estado Empresário como vilão, afirmando ser necessário 
privatizar as empresas estatais tidas como deficitárias e sugadoras de 
recursos, para poder garantir as políticas públicas de saúde, educação 
e assistência social. Assim, no discurso - e só no discurso -, as 
propostas de privatização das empresas estatais foram usadas como 
forma de garantir o Estado de bem-estar-social, camuflando o projeto 
neoliberal em curso. Naquele momento, a ofensiva liberal ainda 
encontrou alguma resistência por parte da sociedade civil, mas a 
ameaça de hiperinflação, no início do governo Itamar, criou as 
condições definitivas para a implantação de uma política mais 
acentuadamente neoliberal do então presidente Ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso. (PIRES & REIS, 1999, p. 36). 

 

 O processo de globalização neoliberal teve consequências enormes na 

vida das pessoas, gerando muita desigualdade, exclusão social. Mas sobretudo 

uma parcela considerável de desempregado. 

Neste sentido, vale lembrar que: 

No Brasil, o governo Fernando Henrique, mais que qualquer outro, 
adotou a postura neoliberal de pressionar pelo que chama de 
‘flexibilização do mercado de trabalho’, eufemismo para referir-se à 
eliminação dos direitos da força de trabalho de trabalho assalariado, 
adquirido durante mais de um século de lutas, sacrifícios e 
perseguições (BOFF, 2001, p. 57). 

 

O neoliberalismo gera enormes consequências, as quais são percebidas 

pelo agravamento do desemprego, das desigualdades sociais, e a perca do 

poder aquisitivo de uma parte considerável da população. Ressalta-se também, 

que o Estado de bem-estar nunca conseguiu se estabelecer no Brasil, mas a 

proposta neoliberal, cria uma desobrigação ainda mais forte do Estado com as 

políticas sociais. Gerando enormes percas para a população mais esquecida. 

O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sua primeira administração 

foi marcada pela sequência das políticas públicas do ex-Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, fruto do compromisso firmado com ex-presidente FHC e com 

organismos internacionais na manutenção das políticas macroeconômicas, 
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consolidado na Carta ao Povo Brasileiro26. Cristovão Buarque e Tarso Genro 

foram os ministros da educação no primeiro mandato em seu mandato. 

Segundo Campos & Martino (2014), o ex- ex-Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, afirmam que 

 

Em seu primeiro mandato, apesar de incorporar em muito a práxis 
macroeconômica de seu antecessor: de controle de inflação e cambio 
flutuante, o projeto de desenvolvimento econômico de ex-Presidente 
Luiz Inácio Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Silva  traz um 
importante diferencial, em relação ao de ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso pois propõe claras políticas públicas que visam o 
fortalecimento das empresas estatais, a partir de um maciço 
investimento em pesquisas, como o caso da Petrobrás, diferentemente 
do governo anterior que imerso por uma lógica neoliberal foi favorável 
à prática das privatizações de empresas estatais. 
(CAMPOS&MARTINO, 2014, p,7) 

 
 
 

Buscando romper, com o que tinha construindo em seu primeiro mandato, 

o ex. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu segundo mandato, cria um 

espaço maior de rompimento com a práxis macroeconômica de FHC. Um 

exemplo desta nova visão política, foi o fato da quitação junto ao FMI, por parte 

do governo brasileiro. 

Buscando compreender essa nova postura política do ex. Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, Campos & Martino (2014), afirmam que 

 
O Plano Nacional de Educação de 2010, no então segundo mandato 
do governo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Silva, é um 
exemplo desse maior espaço de manobra frente às forças neoliberais 
e de maior participação e debate social frente às questões da 
educação, uma vez que no CONAE (Conferência Nacional de 
Educação) foi possibilitada a participação de mais 3000 delegados que 
foram escolhidos nas prévias regionais do CONAE, efetivando uma 
gestão democrática do debate e de questões estratégicas que 
envolvem a educação, no país.(CAMPOS & MARTINO, 2014, p,8)  

 

 
Muitos especialistas, enalteceram a Conferência, ressaltando sua 

importância, para  a educação brasileira, destacando o papel do IDEB 27 , 

                                                           
26Carta ao povo Brasileiro, de 22 de junho de 2002, onde se compromete com a estabilidade 
econômica e com o combate a inflação. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sustenta sua 
política econômica ao primeiro mandato baseado no “tripé” flutuação cambial/metas de 
inflação/austeridade fiscal. O governo petista também é o primeiro da república pós 1986 que 
não desenvolve um plano econômico próprio, procedendo dessa maneira com uma continuidade 
do Real, estável e de inflação controlada. 
(http://www.ufrgs.br/revistatodavia/Ed.%204%20-%20Artigo%203.pdf – acesso em 09/09/2016). 
27 Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a 

http://www.ufrgs.br/revistatodavia/Ed.%204%20-%20Artigo%203.pdf
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enquanto instrumento de equalização da qualidade no sistema educacional, no 

país. Entre os especialistas que elogiaram a Conferência, está Saviani, o qual 

Afirma que, de modo geral: 

 
[...] as ações podem ser distribuídas da seguinte maneira: No que se 
refere aos níveis escolares, a educação básica está contemplada com 
17 ações, sendo 12 em caráter global e cinco específicas aos níveis de 
ensino. Entre as ações que incidem globalmente sobre a educação 
básica situam-se o "FUNDEB", o "Plano de Metas do PDE-IDEB", duas 
ações dirigidas à questão docente ("Piso do Magistério" e "Formação"), 
complementadas pelos programas de apoio "Transporte Escolar", "Luz 
para Todos", "Saúde nas Escolas", "Guias de tecnologias", "Censo 
pela Internet", "Mais educação", "Coleção Educadores" e "Inclusão 
Digital" (SAVIANI, 2007, p. 1.233). 

 
 

Algumas ações foram desenvolvidas, entre os quais se destacam os  

programas PROUNI; REUNI28; FUNDEB29 que substitui o FUNDEF30; O PDE – 

Plano de Desenvolvimento de Educação (2007) e UAB. 

Apesar das críticas recebidas, os referidos programas foram importantes, 

enquanto políticas públicas, na constituição de um “Estado forte” que administra 

essas políticas públicas para a educação, de inclusão das classes mais pobres, 

mais sobretudo de forte apelo social.  

Para Campos & Martino (2014) 

 
O FUNDEB é outra ruptura do governo do ex-Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em relação ao governo do Ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso que havia criado o FUNDEB. O FUNDEB alarga as 
modalidades de financiamento público para educação, pois abarca 
toda a educação básica: da educação infantil ao ensino médio, além 
de prescrever verbas relativas à valorização e formação de 
professores, como a criação de um piso nacional da categoria. 
(CAMPOS & MARTINO, 2014, p,9)  

                                                           
qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.- 
http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb - Acesso em 15/11/2017. 
28A expansão da educação superior conta com o Programa de Apoio a Plano de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem como principal objetivo ampliar o 
acesso e a permanência na educação superior. -http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni – 
Acesso em 15/11/2017. 
29O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 
Substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb está em vigor desde 
janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. – http://portal.mec.gov.br/fundeb - Acesso em 
15/11/2017. 
30O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF) foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e 
regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, 
de junho de 1997. O FUNDEF foi implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998, quando 
passou a vigorar a nova sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao Ensino 
Fundamental.- http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm - Acesso em 15/11/2017. 

http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb
http://portal.mec.gov.br/fundeb
http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm
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Em relação ao governo da ex-presidente Dilma Vana Rousseff é nítida a 

relação de continuidade das políticas públicas em educação, em detrimento a 

lógica realizada pelo governo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Silva, 

em seu segundo mandato. Nesta perspectiva, criou-se o Plano de Metas – 

compromisso todos pela educação, em que estados e municípios ficam 

responsáveis pela elaboração do seu PAR, ou seja, seu plano de ações 

articuladas. Através do SIMEC, um sistema via web, o MEC integra os planos de 

metas, no qual é possível elaborar uma análise dos processos e resultados de 

caso inscrito no sistema.  

A análise dos dados desse sistema serve como ferramenta e parâmetro 

para calcular o IDEB, que é um indicador de rendimento do fluxo escolar e 

desempenho dos alunos nos exames nacionais, identificados por municípios 

(SAVIANI, 2007).  

Por fim, percebe-se que os compromissos assumidos pelo Estado 

brasileiro, desde o final da década de 80, frente à globalização e a ordem 

neoliberal, apartaram as políticas públicas em educação das propostas e 

movimentos sociais que permearam a Constituição Cidadã, de 1988.  

Apesar de continuar em alguns pontos a política econômica do ex-

presidente ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, os governos dos ex-

presidentes ex-Presidentes Luiz Inácio e Dilma Vana Rousseff propõem a 

implementação de políticas públicas em educação de cunho social e importante 

valor histórico frente à luta por direitos do cidadão. 

Com o impeachment, da ex-Presidente Dilma Vana Rousseff. Michel 

Temer assume o governo, e promove um enorme desmonte a educação 

brasileira, prova disso que em nota de número 247, o ex-ministro da Educação 

Aloizio Mercadante, do que: 

 
Após mais de um ano de Michel Temer, o qual promove um retrocesso 
sem precedentes na história da educação, com autoritarismo, falta de 
diálogo, cortes e desmontes que vão desde a creche até a pós-
graduação, novamente, a atual gestão do Ministério da Educação, de 
Mendonça Filho, manipula a realidade. É flagrante mais uma tentativa 
de esconder os retrocessos e as dificuldades de gestão, procurando 
responsabilizar a gestão anterior pelos desmandos e total abandono 
da educação brasileira. (MERCADANTE, Nota 247). 
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Na nota citada, o ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante, lembra 

dados importantes: 

 
No governo da ex-presidente Dilma Rousseff, o Plano Nacional de 
Educação (PNE) representou uma conquista histórica da educação 
brasileira e ocupava papel estratégico nas políticas de acesso, 
permanência e qualidade. Foi resultado de ampla participação social, 
aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado sem vetos. Diferente 
do que afirma a atual gestão, com o PNE aprovado, as ações do MEC 
se pautaram pela realização de um planejamento estratégico (Portaria 
822/2015), que garantiu continuidade das ações e maior efetividade ao 
Plano. Para isto o MEC criou um escritório de processos, responsável 
pelo detalhamento das ações necessárias para o êxito de cada metas 
e estratégia, estipulando os prazos e responsáveis pelos resultados, 
que foram sistematicamente monitorados durante os dois anos 
primeiros anos do PNE.(MERCADANTE, Nota 247) 

 

Em sua nota, o ex-ministro da educação afirma ainda: 

 

No que diz respeito ao orçamento do MEC, em 2016, a Câmara dos 
Deputados, influenciada exclusivamente pelo movimento golpista, não 
votou a alteração do déficit fiscal, bloqueando o orçamento e não 
instalou nenhuma das comissões da referida casa legislativa com 
objetivo de criar um clima para o afastamento da ex-presidente Dilma 
Rousseff. Após a saída da ex-Presidenta, o Congresso Nacional 
aprovou mudança da meta, o que permitiu a restituição temporária de 
R$ 4,2 bilhões ao orçamento Ministério da Educação. Importante 
destacar que o orçamento de 2016, que está atualmente em vigor, com 
grave contingenciamento na educação de R$ 4,6 bilhões, foi totalmente 
planejado e aprovado pela gestão Mendonça Filho. (MERCADANTE, 
Nota 247) 

 
 

Ressalta ainda que, 
 
 

o aspecto mais grave da atual gestão que é o apoio do ministro 
Mendonça Filho à emenda constitucional 95, que estabeleceu um teto 
para os gastos sociais e na prática pretende congelar as verbas 
públicas para a educação pelos próximos 20 anos. Esta medida do 
governo Temer representa o fim não apenas do CAQi31 e CAQ32, mas 
do próprio PNE. O retrocesso está em cada escola e universidade 
pública, lamentavelmente, o retrocesso generalizado é o que se está 
assistindo na educação. (MERCADANTE, Nota 247) 

 

 Diante deste quadro, não se pode cair nas armadilhas do neoliberalismo 

e perder-se em debates – por mais relevantes que sejam – ora sobre o local da 

educação, se é na escola ou fora dela (educação escolar versus educação não-

                                                           
31CAQi - Custo Aluno-Qualidade inicial  
 
32CAQ - Custo Aluno-Qualidade 
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escolar), ora sobre a modalidade da educação (se deve ser presencial ou a 

distância), se a educação deve ser formal, não-formal ou informal, profissional 

ou acadêmica, sobre política de formação continuada. Não se pode desviar do 

foco. Antes de tudo, deve-se discutir a educação que se quer e a sociedade que 

se busca. 

Precisa-se de uma educação transformadora, emancipadora, que não 

interessa àqueles que se beneficiam hoje do modo de produção capitalista, mas 

interessa às grandes maiorias excluídas dos benefícios do capitalismo. O direito 

a uma educação emancipadora é uma luta imprescindível e é por isso que 

educadores e educadoras também são imprescindíveis nessa luta. 

Em uma época de uso intensivo de novas tecnologias da informação no 

trabalho, na escola e na sociedade como um todo, a luta pela educação 

emancipadora torna-se mais necessária do que nunca. 

Assim, segundo Nascimento (2013) “a perspectiva de educação 

emancipadora é essencial quando direcionada à Educação Profissional. Isso 

porque lida diretamente com a formação de trabalhadores e seu 

encaminhamento para o mundo do trabalho”. 

Por isso, segundo Zatti (2012) a expansão da Rede Federal teve um papel 

fundamental enquanto lócus de formação para o trabalho, como política  

 
emancipatória, na medida em que se propõe a superar a dualidade 
entre formação humana e capacitação técnica, de tal modo a não haver 
prevalência de um sobre o outro. Ou seja, que a educação profissional 
e tecnológica emancipatória é aquela que remete à integração e não 
fica restrita aos componentes técnicos. (ZATTI, 201p, 1464). 

 
 Pacheco considera a emancipação como um dos objetivos basilares 

dessa política educacional: “Assim, derrubar as barreiras entre ensino técnico e 

o científico,  articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da 

emancipação humana, é um dos objetivos basilares dos Institutos”(PACHECO, 

2010, p.14).  

 Uma educação que esteja voltada para a formação humana, precisa 

acima de tudo pautar-se na articulação entre trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura. A este respeito tratará o próximo capítulo. 
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4 A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO 

BRASIL DO SÉCULO XXI 

 

A formação do trabalhador no Brasil remonta aos tempos mais remotos 

da colonização, tendo como os primeiros aprendizes de ofícios os índios e os 

escravos, e “habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de ensino 

como destinada somente a elementos das mais baixas categorias sociais” 

(FONSECA, 1961, p.68).  

A Educação Profissional sempre teve um importante papel no processo 

no desenvolvimento do país, importância que existe desde 1909 quando o então 

presidente da república, Nilo Peçanha, criou 19 escolas de Aprendizes e 

Artífices, até os dias atuais.  

São grandes os enfrentamentos, ao longo da história, quanto as questões 

referentes a educação profissional, a educação geral e o mundo do trabalho, 

consequência de diversas concepções e tendências pedagógicas, todas 

fundamentadas nos vínculos imediatos ou mediatos com a formação social da 

nação e as políticas econômicas de distintos períodos.  

Domingues, Santana & Leite Filho (2015), ressaltam que nestes embates 

 
destacaram-se duas concepções principais: a corrente que se 
preocupa em limitar a educação profissional ao atendimento imediato 
das demandas econômicas e a corrente que se preocupa em 
proporcionar o desenvolvimento integral do cidadão 

trabalhador.(DOMINGUES, SANTANA & LEITE FILHO, 2015, p.02) 

 

Particularmente essas composições políticas transformaram a educação 

tecnológica e profissional em um importante ambiente de disputa política com a 

finalidade de atender aspectos ideológicos específicos (FRIGOTTO,2006).  

Nesta direção Domingues, Santana & Leite Filho (2015), afirmam que: 

 
Depois de assumir a Presidência da República, no ano de 2003, o 
governo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Silva imprimiu à 
Rede Federal um novo e importante impulso na direção da sua 
expansão. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – 
SETEC, vinculada diretamente ao MEC, anunciou planos bastante 
ambiciosos: se durante quase um século (1909 a 2002) foram 
construídas 140 unidades das instituições de Educação Profissional e 
Tecnológica no país, de 2003 a 2010 o MEC se propôs a construir 214 
novas unidades federais, o que significa uma ampliação de 150% em 
um intervalo de oito anos (BRASIL/MEC, 2007). (DOMINGUES, 
SANTANA & LEITE FILHO, 2015, p.2). 
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Em Brasília, no ano de 2004, quando da realização do Seminário Nacional 

CEFET e da Universidade Tecnológica, realizado pelos CEFETs do Paraná, 

Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, uma grande mudança estava por vir, que 

foi o debate sobre a transformação dos CEFETs em universidades tecnológicas 

(LIMA FILHO, 2006). Como resultado deste movimento, em 2005, um dos 

CEFETs criados em 1978, o do Paraná, transformou-se em Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), depois de longos anos de negociação 

que teve seu início na gestão de ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

mas só se efetivou no governo de ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

Após a conquista pelo Estado do Paraná, os outros CEFETs mais antigos 

(CEFET-RJ e CEFETMG) apressaram as suas gestões junto ao governo federal 

para também seguirem o caminho para suas transformações em instituições de 

ensino superior. Movimento esse que criou corpo, pois CEFETs, buscaram via 

luta política pressionar o MEC e o governo federal, para conquistarem esta 

transformação conquistada pelo Estado do Paraná.  

Ao contrário do que estas instituições esperavam, em 2007, Domingues, 

Santana & Leite Filho (2015), ressaltam que: 

 

o governo exarou o Decreto nº 6.095/2007, criando uma nova estrutura 
para as instituições de educação tecnológica. Com isto, buscou 
estabelecer diretrizes para um processo de integração de todas as 
instituições federais de educação profissional e tecnológica e a partir 
daí deu início à criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (naquele momento, sob a sigla – IFET), no âmbito da Rede 
Federal de Educação Tecnológica. A criação dos Institutos Federais 
(IFs) buscava abrigar sob a mesma sigla não apenas os CEFETs, mas 
também as escolas agropecuárias federais e também as escolas 
vinculadas às universidades federais.(DOMINGUES, SANTANA & 
LEITE FILHO, 2015, p.2). 

 
 

O Decreto acima mencionado foi editado sem ser debatido com gestores, 

docentes e discentes da Rede Federal, o que levantou muitas reações, 

sobretudo políticas e ideológicas, algo inerente ao processo de construção 

social. Isso tudo gerou muitos questionamentos, pois várias reações 

aconteceram no interior desta instituição, tanto no sentido da aceitação, como 

no da desconfiança, pois muitos entendiam que essa postura não era 

democrática, e sim autoritária do governo.  

Uma entidade que questionou a postura do Governo foi o Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES), no 
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documento nomeado, As Novas Faces da Reforma Universitária do Governo ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os Impactos do PDE sobre a Educação 

Superior33. O questionamento da ANDES foi fruto de questões ambíguas do 

Decreto n° 6.095/2007, o qual poderia colocar o poder de decisão nas mãos dos 

gestores e não da comunidade escolar. 

A criação dos IFETs não foi tranquila, pois surgiram questões como o 

medo de que a criação dos IFETs fosse capaz de possibilitar a subordinação 

direta destas instituições aos interesses do mercado, o que definiria o perfil de 

formação dos técnicos; o receio de a autonomia não passar de letra esquecida 

da lei e de que a presença de um Reitor para cada Estado da federação não 

significasse, necessariamente, a garantia de um representante da comunidade 

acadêmica responsável, na busca dos interesses destas últimas, mas sim, a 

presença de um representante que atuasse apenas como agente fiscalizador do 

próprio governo federal.    

Mesmo com muitas incertezas, em 2008, a educação profissional em 

nosso país passou por outra mudança importante: a promulgação da Lei nº 

11.892, responsável pela criação dos Institutos Federais de Ciência e 

Tecnologia. Essa nova estrutura buscava oferecer educação profissional e 

tecnológica verticalizada. 

A criação dos Institutos foi um marco histórico para o país, pois, dados 

extraídos da página do Mec enquanto no período de 1909 a 2002 – quase um 

século – foram construídas apenas 140 unidades de Escolas Técnicas Federais 

no país, entre 2003 e 2016, o plano de expansão do Ministério da Educação 

concretizou a construção de mais de 500 novas unidades referentes ao plano de 

expansão da educação profissional, totalizando 644 campi em 

funcionamento(Gráfico 6), presentes em 568 municípios brasileiros (Gráfico 

7).(http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal). 

 

 

 

 

                                                           
33 Disponível em: 
<http://www.anped11.uerj.br/novas%20faces%20reforma%20universitaria.pdf>. Acesso em: 15 
jul. 2016. 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
http://www.anped11.uerj.br/novas%20faces%20reforma%20universitaria.pdf
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GRÁFICO 6 - EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (RFEPT) - EM UNIDADES. PERÍODO 1909-2016. 

 

Fonte: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC 
Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

   
 

 O Gráfico 06 apresenta um balanço dos números da expansão da RFEPT

  

 Destaca-se que esses 644 (criados entre 2003-2016) campus distribuídos 

geograficamente ao longo de todo o país ampliaram potencialmente a 

capacidade de atendimento da Rede e consolidaram uma política de expansão 

e de interiorização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – 

IF`s, visando à ampliação da oferta de vagas para a Educação Profissional e 

Tecnológica - EPT a um contingente expressivo de jovens e adultos 

trabalhadores (BRASIL, 2016). 
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GRÁFICO 7 - QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM A EXPANSÃO 
DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA – (RFEPT). PERÍODO 1909 – 2016. 

 

Fonte: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC 
Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

 O Gráfico 07 ilustra a presença da RFEPT em 568 municípios distribuídos 

ao longo de todo o país, os quais já surgiram imbuídos pelo compromisso legal 

e formal de garantir a articulação da Educação Básica com a Educação 

Profissional e Tecnológica, por meio da oferta prioritária de Cursos Técnicos de 

Nível Médio na Forma Integrada, prerrogativa prevista no artigo 8º da Lei n° 

11.892/08, que institui a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

e cria os Institutos Federais (BRASIL, 2008). 

No âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPT), vinculada ao Ministério da 

Educação, é constituída pelas seguintes instituições: Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia; Centros Federais de Educação Tecnológica; 

Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II (Mapa I). 
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MAPA 1 – INSTITUIÇÕES DA REDE 

 

 

FONTE: Disponível em: 

<http://redefederal.mec.gov.br/?option=com_content&view=article&id=1001:unidades-da-rede>. 

Acesso em: 01 mai. 2017. 

 

Uma análise do Mapa 01 mostra uma grande expansão do número de 

campus dos IFs pelo país, notadamente a partir de 2003. Todavia, um olhar mais 

atento denuncia que a distribuição territorial dos campus não aconteceu de 

maneira uniforme. Vê-se que os estados localizados nas regiões Norte e Centro-

Oeste têm um número bem menor de campus se comparado aos números das 

regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Nestas regiões, há um adensamento desses 

campus, principalmente nas localidades que margeiam o litoral. Assim, cabe 

indagar acerca de quais critérios (além daqueles oficialmente declarados34)foram 

considerados para que a expansão, ainda em curso, esteja ocorrendo de forma 

desproporcional entre as regiões.  

                                                           
34Nota Técnica n 124/2015- CGPG-CGINF/DDR/SETEC/MEC – de 10/02/2015- Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41241-nota-
tecnica-124-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 01 set. 2017. 

http://redefederal.mec.gov.br/?option=com_content&view=article&id=1001:unidades-da-rede
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41241-nota-tecnica-124-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41241-nota-tecnica-124-2015-pdf&Itemid=30192
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A presença da Rede Federal em vários municípios brasileiros,  

 

atendendo a diferentes realidades produtivas locais e comunidades 
com necessidades específicas, a torna uma instituição com o desafio 
de ser um dos espaços do desenvolvimento socioeconômico da 
sociedade brasileira, a partir da educação pública gratuita e de 
excelência, considerando-se a impossibilidade de dissociação entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão (IFRS, 2016 a, p. 17)..  

 

Mesmo que existam alguns limites em relação às políticas e programas 

propostos para a Educação Profissional, como pode-se encontrar nos estudos 

de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), é incontestável o fato de que a expansão 

e interiorização da RFEPT pode contribuir de forma significativa para o 

desenvolvimento sócio educacional do país, pois  são 38 Institutos Federais 

presentes em todos estados, oferecendo cursos de qualificação, ensino médio 

integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas.  

Na contemporaneidade, mesmo com os empenhos realizados para a 

uniformização, a RFEPCT é distinta, além dos 38 Institutos Federais, com uma 

Universidade Tecnológica Federal (UTFPR), o Colégio Pedro II, dois CEFETs e 

quase vinte Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, isto faz a 

RFEOCT ser diferente. 

Assim, segundo Sampaio (2013)  
 

somente durante o governo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
país e a se revelar acentuado esforço rumo à interiorização dos IFs. 
Dentro desta concepção de governo, a política de expansão da 
educação profissional e tecnológica assume importante papel 
estratégico no país, da Silva é que se passa existir maior ênfase a 
educação técnica e profissionalizante no “como elemento criativo de 
alavancagem, junto com outras políticas e ações públicas, para o 
desenvolvimento socioeconômico do Brasil” (MEC, 2004, p. 04). 
(SAMPAIO. 2013, p,18). 

 

Ressalta-se a importância deste processo de formulação e 

implementação de uma série de programas, projetos e políticas de 

expansão/reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional, iniciada em 

princípios do século XXI, no governo do Presidente Luiz Inácio ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva da Silva. 

Pois, o Decreto nº 2.208/97, criado pelo Presidente ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso para oficializar a separação entre o ensino 

profissional e a formação geral, foi revogado pelo Decreto nº 5.154/04, que 



134 
 

 
 

estabeleceu a articulação entre a Educação Profissional e a propedêutica no 

Ensino Médio.  

Além disso, segundo Rodrigues (2016) 

 
o governo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou a 
possibilidade de expansão da Rede Federal ao revogar, por meio da 
Lei nº 11.195/05, o parágrafo 5º do artigo 3º da Lei nº 8.948/94, 
sancionada pelo Presidente Itamar Franco, que impunha restrições à 

expansão da Rede Federal. (RODRIGUES, 2016, p.58). 
 
 

O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu em seu discurso um 

projeto de desenvolvimento econômico e social diferente do governo que lhe 

antecedeu. Na sua gestão, o país alcançou uma relativa estabilidade econômica 

e foram feitos investimentos em projetos sociais de inclusão e de transferência 

de renda para as classes populares. Assim, se no governo anterior prevaleceu à 

lógica do Estado mínimo e das privatizações, na gestão de ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, incentivou-se o estabelecimento de parcerias público-

privadas. 

Como afirma Rodrigues e Souza (2015, p. 03) “as propostas educacionais 

desse governo caminharam principalmente na direção da elevação da 

escolaridade da população e no fortalecimento da Educação Profissional”, 

entendida  como uma política pública que visava:  

 
[...] corrigir distorções de conceitos e de práticas decorrentes de 
medidas adotadas pelo governo anterior, que de maneira explícita 
dissociaram a educação profissional da educação básica, aligeiraram 
a formação técnica em módulos dissociados e estanques, dando um 
cunho de treinamento superficial à formação profissional e tecnológica 
de jovens e adultos trabalhadores (BRASIL, 2004, p. 02). 

 

Na perspectiva de alinhar as políticas de educação ao Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) e com o objetivo declarado de melhorar a 

qualidade do ensino no país, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Este constitui-se como um conjunto de programas e ações 

governamentais, abrangendo todos os níveis e modalidades da educação 

nacional, a ser operacionalizado a partir do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação (Decreto nº 6.094/07). O Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, lançado em 2005, e a criação dos 
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Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em 2008, foram algumas 

das ações propostas para a Educação Básica.  

Quanto ao Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica, este foi previsto para ocorrer em duas fases: a Fase I (2005-2007) 

e a Fase II (2007-2010), esta última foi concluída no governo de Dilma Roussef, 

que, por sua vez, deu continuidade ao referido Plano, lançando a Fase III (2011-

2014).  

A estruturação de um novo modelo de organização para a RFEPT deu-

se, num primeiro momento, por meio do Decreto nº 6.095/07 que estabeleceu as 

diretrizes para o processo de transformação das Instituições Federais de 

Educação Tecnológica em Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs) com adesão voluntária por meio da chamada pública 

MEC/SETEC nº002/0735. Em um segundo momento, o governo Ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva criou os IFs através da Lei nº 11.892/08, passando a 

RFEPT a ser constituída pelas seguintes instituições:  

I – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos 
Federais;  
II – Universidade Federal Tecnológica do Paraná – UFTPR;  
III – Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca – CEFET-RJ e de Minas Gerais – CEFET-MG;  
IV – Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais;  
V – Colégio Pedro II. (BRASIL, 2008) 

 

A expansão da RFEPT,  segundo o Ministério da Educação, buscou  

atender  três dimensões básicas, conforme condensa a Tabela 12 a seguir: 

TABELA 12: DIMENSÕES ATENDIDAS PELA EXPANSÃO DA RFEPT   

Dimensão Social - Universalização de atendimento aos territórios da cidadania; 
- Atendimento aos municípios populosos, com baixa receita per capita e 
elevados percentuais de extrema pobreza 
 

Dimensão 
Geográfica 

-Atendimento prioritário aos municípios com mais de 50.000 habitantes; 
-Universalidade de atendimento às mesorregiões brasileiras; 
- Municípios e microrregiões não atendidas por escolas federais; 
- Interiorização da oferta pública de educação profissional e ensino superior. 
 

Dimensão de  
Desenvolvimento 
 

- Municípios com arranjos produtivos locais APL’s identificados; 
- Entorno de grandes investimentos. 
 

Fonte: Adaptado de MEC/SETEC (BRASIL, s.d.). 

 

                                                           
35  Chamada Pública de Propostas para Constituição dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia – IFET. A União, representada pelo Ministério da Educação, por intermédio 
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, estará acolhendo propostas de 
constituição de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, na forma e 
condições estabelecidas na presente Chamada Pública. (Chamada Pública MEC/SETEC n.º 
002/2007) 
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Segundo Rodrigues (2016)  

 
Inegavelmente, a expansão da RFEPT cumpre importante papel sócio 
educacional no que concerne à ampliação do acesso à escolarização 
técnica de nível médio para diferentes públicos em diversas partes do 
país. Importa também reconhecer o significado dessa expansão para 
o desenvolvimento local as regiões, estados e municípios por ela 
contemplados. (RODRIGUES, 2016, p.5 8) 

 

Para a Política de Educação Profissional, são estipulados como metas: 

 

I. Expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a rede de Institutos e 
Universidades Federais, democratizando e ampliando o acesso de 
vagas na Educação Profissional, Tecnológica e Superior;  
II. Promover a formação de profissionais qualificados, fomentando o 
desenvolvimento regional e estimulando a permanência de 
profissionais qualificados no interior do Brasil;  
III. Potencializar a função social e o engajamento dos Institutos e 
Universidades como expressões das políticas do Governo Federal na 
superação da miséria e na redução das iniquidades sociais e territoriais 
(BRASIL, s.d.).  

 

Por serem uma instituição que ofertam desde a educação, até a educação 

superior (de tecnologia, de graduação e pós-graduação), a RFEPT, através dos 

IFs apodera-se um lugar importante, por serem instituições de educação 

pluricurriculares e multicampi, espaço no qual os estudantes que neles 

ingressam, terem acesso a verticalização dos que podem ir do curso técnico à 

pós graduação stricto sensu.  

Conforme a Lei nº 11.892/08, os IFs passam a ter as seguintes 

finalidades:  

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica em todos os 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; 
II - desenvolver a educação profissional como um processo educativo 
e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas capaz de gerar soluções técnicas e tecnológicas às 
sociais e peculiaridades regionais; 
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 
educação profissional e educação superior, otimizando a infra-
estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;  
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;  
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V - Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, bem como no apoio à oferta 
do ensino de ciências em instituições públicas, em particular, 
estimulando o desenvolvimento do espírito crítico, voltado à 
investigação empírica; 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino 
de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 
capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 
públicas de ensino;  
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 
ambiente (BRASIL, 2008). 
 

Baseado nos documentos oficiais pode-se afirmar que o processo de 

expansão/interiorização dos IFs tem como um dos seus fundamentos o diálogo 

com o contexto local e regional. Exige-se um conhecimento do contexto em que 

se eles se inserem, para que possam responder aos anseios dessa sociedade, 

haja vista que a Educação Profissional não se restringe à instrumentalização dos 

indivíduos para a execução mecânica de tarefas ou para a adaptabilidade do 

trabalhador ao mercado.  

Como se afirmou anteriormente, a expansão da RFEPT foi dividida em 

três fases. A Fase I, iniciada em 2006, teve como meta a implantação de 

unidades de ensino em estados ainda desprovidos dessas instituições, mas 

também em periferias de metrópoles e municípios distantes de centros urbanos, 

desde que os cursos estivessem articulados com as potencialidades locais de 

geração de trabalho (BRASIL, 2010, p. 14-15).  

Entre os anos de 2007 e 2010 foi implementada a Fase II da expansão a 

qual previa a implantação de 150 novas unidades de ensino. Para definir as 

cidades-polos, o governo estabeleceu como critérios “a distribuição territorial e 

equilibrada das novas unidades, a cobertura do maior número possível de 

mesorregiões e a sintonia com os arranjos produtivos sociais e culturais locais”. 

(BRASIL, 2010, p. 15). 

A Fase III pretendeu garantir a presenças de campus dos Institutos 

Federais em cada uma das 558 microrregiões brasileiras. Para tanto, “o Plano 

de Expansão da Rede Federal – Fase 3, propõe a implantação de 60 (sessenta) 

novas unidades de ensino a cada ano, durante a vigência do próximo Plano 



138 
 

 
 

Nacional de Educação (2010 a 2020), levando a Rede Federal à configuração 

de 1.000 unidades ao final desta década” (BRASIL, 2010, p. 29).  

Segundo a perspectiva do presente trabalho, são muitos os desafios que 

uma expansão dessa magnitude carrega em seu bojo. Há também que se aliar 

à expansão em curso, políticas para democratizar o acesso e garantir a 

permanência dos alunos, que garantam investimentos para estruturar física e 

tecnologicamente as escolas, e que promovam a valorização e a formação 

adequada dos professores para atuar na educação profissional e tecnológica. 

 

4.1- A Importância da Expansão da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica e a Criação dos IFs, enquanto Política Pública e seus 

desdobramentos 

 

Ao estudar a história da educação profissional no Brasil, constata-se que 

até o século XIX não existia propostas sistemáticas de experiências de ensino, 

uma vez que prevalecia a educação propedêutica voltada para as elites e sua 

formação como dirigentes. É no ano de 1809 a criação, pelo Príncipe Regente, 

futuro D. João VI, do Colégio das Fábricas, que pode ser considerado como o 

início da educação profissional no Brasil. 

Neste sentido, que Escott & Moraes (2012), afirmam: 

A partir daí, no decorrer do século XIX, várias instituições, 
eminentemente privadas, foram surgindo para atender às crianças 
pobres e órfãs. Essas instituições tinham propostas direcionadas para 
o ensino das primeiras letras e a iniciação aos ofícios como a tipografia, 
a carpintaria, a sapataria, a tornearia, dentre outras. Nessa 

perspectiva, pode‐se inferir que a educação profissional no Brasil 

nasce revestida de uma perspectiva assistencialista com o objetivo de 
amparar os pobres e órfãos desprovidos de  condições sociais e 
econômicas satisfatórias.  ( ESCOTT & MORAES, 2012, p.1494). 

 

Percebe-se, que ao longo do século XX a preocupação com a preparação 

de operários para o exercício profissional é muito forte.  

Para Kuenzer (2007), o ano de 1909, é muito significativo para o Estado 

brasileiro, pois o mesmo se responsabiliza pela educação profissional, quando 

são criadas 19 escolas de artes e ofícios em várias unidades da federação, 

sendo elas, as pioneiras das escolas técnicas estaduais e federais. Faz-se 

necessário, ressaltar que neste período desenvolvimento industrial praticamente 

inexistia, o exigiu das escolas um trabalho, que visava: 
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a finalidade moral de repressão: educar pelo trabalho, os órfãos, 

pobres, e desvalidos da sorte, retirando‐os das ruas”, caracterizando‐
se como política pública moralizadora da formação do caráter pelo 
trabalho  (KUENZER, 2007, p.27).     

 

No decurso das décadas de 1930 e 1940, percebe-se que as políticas 

estavam voltadas para a formação dos trabalhadores. Um exemplo disso que até 

1932, o curso primário, que tinha quatro anos de duração, era acompanhado das 

alternativas de curso rural e curso profissional. 

Conforme assinalam Escott & Moraes (2012), 

Após esses quatro anos, o aluno poderia cursar alternativas de 
trajetória voltadas exclusivamente para a formação para o mundo do 
trabalho no nível ginasial, dentre elas, o normal, o técnico agrícola ou 
o técnico comercial. Tais possibilidades de formação eram sustentadas 
pelas características de um período histórico em que as atividades 
secundárias e terciárias eram incipientes e não davam acesso ao 
ensino superior. (ESCOTT & MORAES  2012, p 1494). 

 

Ressalta-se aqui, que para a elite, nesse período, era possibilitado a 

sequência em sua caminhada de seus estudos no ensino superior, o qual era 

especificamente dividido em carreiras profissionais. 

Para Kuenzer (2007): 

 

[...] a formação de trabalhadores e cidadãos no Brasil, constituiu‐se 

historicamente a partir da categoria dualidade estrutural, uma vez que 
havia uma nítida demarcação da trajetória educacional dos que iriam 
desempenhar funções intelectuais e instrumentais, em uma sociedade 
cujo desenvolvimento das forças produtivas delimitava claramente a 

divisão entre capital e trabalho traduzida no taylorismo‐fordismo como 

ruptura entre as atividades de planejamento e supervisão de um lado, 
e de execução por outro (KUENZER 2007, p. 27).  

 
 

 

Atribuições essas, que atendiam ao interesse do sistema produtivo, pois 

enquanto uma escola priorizava um caráter intelectual, dissociada de ações 

instrumentais, a outra focada aos trabalhadores, visava a formação profissional, 

muitas vezes dentro ambiente de trabalho ou em instituições especializadas, 

com um único objetivo, ou seja, foco nas formas de fazer, desconsiderando 

assim as habilidades sócias e psicofísicas do trabalhador. 

Realidade essa, que exigia um posição eficaz dos dirigentes, em relação 

à educação nacional, o que reforçou a  dualidade entre as formações 

instrumental e intelectualizada,  pois o número de  escolas foram aumentando,  
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através da oferta de inúmeros cursos em diversos segmentos profissionais, 

visando unicamente atender as exigências do mercado. 

Para reforçar a importância que a educação brasileira, passou a ter no 

pais, é feito a Reforma Capanema, o qual destaca a importância da educação 

profissional para o pais. A referida Reforma, implantou inúmeros ajustes através 

de Leis Orgânicas do Ensino, que entre as quais merece destaque, a que 

estabeleceu as bases para o ensino técnico – profissional industrial, agrícola e 

comercial. 

Período esse, em que se buscava preparar os cidadãos para o mercado 

de trabalho, pois acontecia uma renovação no processo de indústria brasileira, 

sendo essencial a formação de mão de obra para o trabalho. Neste contexto, 

são criados do SENAI (1942), o SENAC (1946), entidade do sistema privado 

da educação profissional que, junto com as iniciativas públicas, visava atender 

as demandas oriundas da divisão social e técnica do trabalho organizado sob a 

égide do paradigma taylorista‐fordista. 

Neste contexto, é que surge a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira em 1961 (Lei nº 4.024/1961), apresentando significativas 

mudanças para a educação profissional. Mudanças que não acabaram a 

dualidade estrutural, da existência de duas modalidades distintas de 

ensino.  Aqui é importante ressaltar alguns importantes pontos desta LEI, citados 

por Kuenzer: 

 
É eliminado o sistema de ensino baseado em ramos, cria um único 
sistema fundamental, fundindo o primário com o ginásio que será 
chamado de 1º grau e será feito em oito anos e implanta uma nova 
estrutura de ensino; [...] A equivalência entre o ramo secundário e 
propedêutico é substituída pela obrigatoriedade da habilitação 
profissional para todos os que cursassem o que passou a ser chamado 
de 2º grau sendo cursado entre três a quatro anos; [...] Os currículos 
do 1º e 2º graus passam a ter duas partes: uma de núcleo comum, com 
disciplinas obrigatórias em todo o país e outra diversificada, segundo 
as peculiaridades locais, planos dos estabelecimentos e diferenças 
individuais dos alunos. (KUENZER, 1997, p.16-21) 

 

A década de 1970, é marcado pelo regime militar, no Brasil, período que 

questões de ordem econômicas, políticas e sociais, se diferenciam muito e 

marcam esse período. Buscando a manutenção do sistema vigente, a educação 

exerce seu papel, enquanto meio da difusão das ideias principais do governo 

militar, buscando com isso a sua manutenção. 
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Segundo Furlan (2014) 

 
Políticas essas, que geraram descontentamento social frente à 
repressão e à censura, que cerceavam à livre expressão de 
pensamento e opinião que repercutiu de forma persuasiva nas escolas. 
Portanto, busca-se por informações a respeito da função e das 
pretensões da LDB 5.692/7136 na década de 1970 que compreende os 
anos de chumbo do regime militar, caracterizado por ações extremas 
impostas pelo estado ditatorial. A ditadura restringiu o exercício da 
cidadania e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição, 
usando da força frente aos que se opunham à ordem e regras impostas 
pelo governo golpista. Este governo tinha entre seus objetivos o 
desenvolvimentismo, embora autoritário, já que o país ingressou em 
uma fase de industrialização e crescimento econômico acelerado. Em 
particular, a classe trabalhadora foi vista como a que poderia realizar 
efêmeros e deficientes cursos técnicos que suprissem a demanda 
industrial que se avolumava. A educação voltada aos trabalhadores 
objetivava a formação de mão-de-obra para ocupar inúmeros postos 
de trabalho.  (FURLAN, 2014, p.2) 

 
 

A formação de um contingente de reserva com um mínimo de formação 

profissional era condição fundamental ao atendimento as exigências do mercado 

Ainda o mesmo autor 

 
O ensino pautado em perspectivas de formação para o trabalho, 
potencializando a economia do país, não apresentava nenhuma linha 
de formação crítica. Aos alunos caberia realizar atividades voltadas à 
formação para a atuação, e não de desenvolvimento das habilidades 
individuais mais amplas e diversificadas, formando assim uma grande 
massa manipulada pelas ordens políticas e econômicas. Apesar do 
proposto, de abordagem profissionalizante, o próprio regime não 
ofereceu condições para que esta formação profissional fosse 
minimamente de qualidade e com a extensão esperada pelos 
industriais. (FURLAN, 2014, p.02) 

 

Quadro que mostra a importância da educação, enquanto instrumento de 

difusão da ideologia político-militar, deixando com isso em se preocupar com as 

demandas do mercado. 

 

 

 

                                                           
36Instalava-se um modelo tecnicista de educação, baseado na Teoria do Capital Humano, onde 

se privilegiava a quantidade, o fazer mais em menos tempo, a formação da mão de obra que 
fosse capaz de produzir mais, em um menor tempo e com menos recursos. Fazia-se necessário 
a formação de mão de obra para dar conta da ocupação dos postos de trabalho nas fábricas. 

Disponível em <https://ead.ifrn.edu.br/portal/wp-content/uploads/2016/02/Artigo-40.pdf>. Acesso 

em: 18 out. 2016. 
 

https://ead.ifrn.edu.br/portal/wp-content/uploads/2016/02/Artigo-40.pdf
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Nascimento & Collares (2005) apontam que: 

 

A exigência legal imposta nas escolas de 2° graus, no sentido de 
profissionalizarem seus alunos aliada à falta crônica de recursos 
financeiros, materiais, de pessoal qualificado, de instalações e 
equipamentos fez com que uma situação fosse criada dando a 
entender, de modo que, aparente e formalmente, as escolas estariam 
cumprindo o que estava na Lei. Disso, resultou ênfase em ramos de 
atividade técnica de baixo custo, sem que levassem em conta as 
necessidades do mercado de trabalho; surgindo assim, um contingente 
enorme de habilidades sem perspectivas de emprego, que 
continuavam a aspirar ao Ensino Superior, no entanto, considerados 
insuficientemente preparados, Não adquiram uma educação geral 
adequada.(NASCIMENTO & COLLARES, 2005,p.79-80) 

 

 

A proposta educacional da época buscava a preparação para o trabalho, 

enquanto elemento fundamental para a vida produtiva e responsável, buscando 

com isso a manutenção da vida do aluno em sociedade. Para tanto o aluno, 

deveriam assimilar conhecimentos e habilidades necessárias para a vida em 

sociedade. 

Agregado a esses fatos, reside o interesse do governo militar no 

desenvolvimento de uma nova fase de industrialização subalterna, conhecido 

historicamente como o milagre brasileiro37.  

Para Escottt & Moraes (2012), tal projeto 

 
demandava por mão de obra qualificada com técnicos de nível médio, 
para  a tal crescimento, possibilitada pela formação técnica 
profissionalizante em nível de 2º grau, que “garantiria” a inserção no 
“mercado de trabalho”, devido ao crescente desenvolvimento 
industrial, marcado pela intensificação da internacionalização do 
capital. Há que se destacar que, na prática, a compulsoriedade acabou 
por se restringir ao âmbito público, notadamente nos sistemas de 
ensino estaduais e federal, ao passo que as escolas privadas 
continuaram, em absoluta maioria, a oferecer os currículos 
propedêuticos voltados para as ciências, letras e artes com vistas ao 
atendimento das elites brasileiras (ESCOTT & MORAES, 2012, 

p.1496-1497), 
 

                                                           
37 Durante o período da ditadura civil-militar que vigorou no país entre 1964 e 1985, verificou-se 
um crescimento econômico acelerado, principalmente entre 1968 e 1974, conhecido como 
o milagre econômico brasileiro. Alcançando taxas médias de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) de cerca de 10% ao ano, o milagre econômico brasileiro era a aposta dos militares 
para modernizar industrialmente o país, ao mesmo tempo em que mantinha uma intensa e 
violenta repressão aos opositores políticos. Disponível em: 
<http://alunosonline.uol.com.br/historia-do-brasil/milagre-economico-brasileiro.html>. Acesso 
em: 20 set. 2016. 
 

http://alunosonline.uol.com.br/historia-do-brasil/milagre-economico-brasileiro.html
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A não efetivação do milagre econômico, segundo fatores esperados de 

desenvolvimento, fez com que a Lei 7.046/1982, restabelece a educação geral. 

Com isso, retoma-se o antigo modelo que antecede a Lei de 1971, o qual 

defendia escolas propedêuticas para as elites e profissionalizantes para os 

trabalhadores, mas mantendo a paridade, assim sendo:  

 
[...] essa legislação apenas normatizou um novo arranjo conservador 
que já vinha ocorrendo na prática das escolas, reafirmando a 
organicidade do Ensino Médio ao projeto dos já incluídos nos 
benefícios da produção e do consumo de bens materiais e culturais: 
entrar na Universidade (KUENZER, 2007, p. 30). 

 
Realidade essa em que  a profissionalização obrigatória  perde força, 

sobretudo no final dos anos 1980 e inicio dos anos 1990, quando, da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, uma nova LDB, a Lei nº 

9.394/1996, entra em vigor, na percebe-se a pouca presença do ensino 

profissionalizante no Brasil,  pois essa modalidade ensino, ficou sob 

responsabilidade, a sua oferta pelas, Escolas Agrotécnicas Federais – EAF, 

Escolas Técnicas Federais – ETF e em alguns sistemas estaduais de ensino 

(MEC, 2007). 

A exclusão social é assim ampliada com esta Reforma, a qual fortalece o 

ideário individualista, característico do mercado livre e autoregulado. Segundo 

Frigoto (2010), é dentro desta ideologia que, nas políticas públicas para a 

educação profissional ressurgem “a ideologia das competências, das habilidades 

e as noções ideológicas de empregabilidade, trabalhabilidade ou laboralidade 

que infestam os documentos oficiais dos governos neoliberais”(FRIGOTTO, 

2010, p. 349). 

Seguindo às reflexões acima expostas, pode-se afirmar que os Institutos 

Federais no Brasil, enquanto as políticas públicas se constituem em um quadro 

que Bernstein (1996) chama de Capitalismo Reorganizado do século XXI, onde 

os sistemas informáticos e de comunicação iniciam, planejam, modelam e 

coordenam um modo próprio de aprendizagem. Além de considerar a evolução 

histórica entre a divisão social do trabalho e divisão social do trabalho da 

produção do controle simbólico. 

Argumenta Bernstein (1996), como o controle simbólico é um condutor 

essencialmente humano, carrega tanto a ordem quanto a possibilidade de sua 
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mudança: suas agências criam um oco para a oposição, a resistência e a 

contestação.  

 
O dispositivo pedagógico que produz o controle simbólico e suas 
modalidades torna disponível, no processo mesmo se suas 
transmissões, princípios que tanto moldam como remoldam a 

consciência. ((BERNSTEIN, 1996, p. 223). 

 
 

Percebe-se que os processos normalizadores produzem as normas e as 

agências encarregadas de processá-las, agências que dificilmente estão livres 

das contradições e dos dilemas que elas estão destinadas a controlar.   

Para Bernstein (2003) 

 
 

a centralização de controle sobre os conteúdos da educação, a 
divulgação das responsabilidades das autoridades educacionais 
locais, o estabelecimento de comitês e a nomeação de autoridades 
geridos e aprovados pelo ministério apropriado reduziram a autonomia 
do CRP e mudaram as posições predominantes dentro dele, 
(BERNSTEIN, 2003, p.98). 

 

Posição essa que reflete a mudança das posições dentro do Estado, 

visando assim a introdução de novos discursos voltados para a gestão e a 

avaliação.  

O capitalismo de transição, durante o século XX sofre “fortes vínculos” da 

educação e o campo de produção, fazendo com que a educação, seja vista, 

ideologicamente, como instrumento de mobilidade social e como meio de 

oportunidades iguais no que se refere ao campo de produção. Porém, segundo 

Escott & Moraes (2012) “as últimas décadas desse século apresentam um 

desemprego crescente, associado à nova revolução nas comunicações, à 

microeletrônica e à globalização”.  

Segundo os autores “educação e campo econômico têm um vínculo 

estreito, sendo que o fracasso da economia acaba por ser atribuído à 

impossibilidade da educação em aproximar‐se do mundo do trabalho”. Esse 

novo cenário da divisão social do trabalho acaba prosperando discursos 

altamente especializados.  

O Ministério da Educação, em 2004, apresenta um documento como 

proposta de Discussão, chamado de: Políticas públicas para a educação e 

tecnológica, no qual apresenta a defesa por uma educação profissional, tanto 

em termos nacionais quanto mundiais,    
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como elemento estratégico para a construção da cidadania e para uma 
melhor inserção de jovens e trabalhadores na sociedade 
contemporânea, plena de grandes transformações e marcadamente 
tecnológica. Suas dimensões, quer em termos conceituais, quer em 
suas práticas, são amplas e complexas, não se restringindo, portanto, 
a uma compreensão linear, que apenas treina o cidadão para a 
empregabilidade, nem a uma visão reducionista, que objetiva 
simplesmente preparar o trabalhador para executar tarefas 
instrumentais. No entanto, a questão fundamental da educação 
profissional e tecnológica envolve necessariamente o estreito vínculo 
com o contexto maior da educação, circunscrita aos caminhos 
históricos percorridos por nossa sociedade (MEC, 2004, p.?). 

 

 

O documento advoga pela educação profissional e tecnológica, enquanto 

processo de construção social, buscando enquanto política pública a 

qualificação do cidadão, pautado em bases científicas, igualmente com 

princípios éticos, políticos, buscando assim a compreensão da tecnologia, como 

produção do ser social, a qual se cria nas relações de poder.  

Por conseguinte, a educação profissional e tecnológica, defende a 

dimensão ético-política, em seu processo formativo, buscando com isso à 

emancipação do sujeito. 

Recorre-se, aqui ao documento de Política Institucional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica - Instituto Federal do Paraná, o 

qual afirma que  

 
A emancipação humana, compreendida a partir das relações sociais 
em suas diferentes esferas, deve ser analisada a partir do real e de 
suas contradições no âmbito dos direitos, das lutas políticas, sempre 
na perspectiva da totalidade. Segundo Schlesener (2013), a escola, 
enquanto instituição voltada à formação para o trabalho recebe ainda 
a função de possibilitar as condições de emancipação a partir da 
formação de um pensamento autônomo. Para tanto, precisa identificar 
as possibilidades de compreensão do todo e as contradições que 
permeiam a realidade social e política. (IFPR, 2016, p. 3). 

 
 

Portanto, a escola deve ser compreendida, enquanto espaço, que visa 

busca qualificar o cidadão tara o trabalho, dominando todas as suas formas de 

expressão. Entretanto, essa formação para o trabalho se dá numa sociedade 

marcada pela divisão social, na qual a escola pública está inserida. 

Fato esse que exige compreender e desmistificar as contradições sociais 

bem coma suas correlações de forças que atravessam o social. Desafio, que 

exige conhecimento de novos princípiosmétodos de ensino e de uma política de 
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formação continuada dos profissionais da educação tecnológica, com o objetivo 

de criar as condições para uma formação emancipadora.  

Nessa linha de raciocínio, Escott & Moraes (2012) argumentam que  

 
A educação, portanto, despontaria como processo mediador que 
relaciona a base cognitiva com a estrutura material da sociedade, 
evitando o erro histórico de se transformar em mercadoria e de 
considerar a educação profissional e tecnológica como adestramento 
ou treinamento. Seria esse finalmente o caminho para superar a 
dualidade entre formação intelectualizada e formação instrumental? 
Seriam os Institutos Federais o lócus de construção de possibilidades 
de mudanças, de rupturas com a racionalidade 
instrumental? (ESCOTT&MORAES,2012, p.1500). 

 

Os Institutos Federais enquanto revolução educacional indicam um novo 

horizonte para educação brasileira, pois buscam romper com os sistemas 

educacionais, que visam a reprodução de modelos externos e sinaliza para a 

inovação, fundamentado na relação entre o ensino técnico e o científico, 

articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, 

o que para Pacheco (2010), a proposta dos Institutos Federais atendem, pois, a 

mesma busca, 

 

agregar à formação acadêmica a preparação para o trabalho 
(compreendendo‐o em seu sentido histórico, mas sem deixar de firmar 

o seu sentido ontológico) e discutir os princípios das tecnologias a ele 
concernentes dão luz a elementos essenciais para a definição de um 
propósito específico para a estrutura curricular da educação 
profissional e tecnológica. O que se propõem é uma formação 
contextualizada, banhada de conhecimentos, princípios e valores que 
potencializam a ação humana na busca de caminhos de vida mais 
dignos.   Assim, 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. 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 neste. Um 

profissionalizar‐se mais amplo, que abra infinitas possibilidades de 

reinventar‐se no mundo e para o mundo, princípios estes válidos, 

inclusive, para as engenharias e licenciaturas (PACHECO, 2010, p. 
10). 

 

Nota-se que, para determinada tradição política interessada em 

transformar a sociedade rumo a uma situação de maior justiça social, em que 

não se tenha disparidades de classes sociais ou até mesmo onde se tenha a 

inexistência destas, o trabalho como princípio educativo, educação politécnica e 



147 
 

 
 

escola unitária são conceitos que têm sido defendidos pelos Institutos Federais, 

enquanto política pública, como possibilidades educacionais concretas. 

Para Pacheco (2010) a concepção de educação profissional e tecnológica 

que deve nortear as ações de ensino, pesquisa e extensão nos Institutos 

Federais, são que priorizem a formação humana, a qualificação para o trabalho, 

com o objetivo de uma formação continuado do cidadão ao longo da sua, 

fundamentado em uma política que valorize a investigação cientifica, gerando 

assim sua autonomia intelectual. 

Ainda segundo Pacheco (2010), o compromisso dos Institutos Federais é 

com a oferta de uma educação transformadora, sendo prioritária uma política de 

acesso e de permanência, como uma das expressões de sua missão. Também 

pautada no engajamento com o mundo do trabalho, articulando-se aos diferentes 

setores produtivos e comprometidos com o desenvolvimento regional e local.  

Todavia, segundo o documento de Política Institucional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica - Instituto Federal do Paraná 

 
 

diferentemente das antigas Escolas Técnicas, os IFs têm se 
empenhado em garantir a formação omnilateral do sujeito, para que 
não se produza efeitos de uma formação puramente técnica, com 
vistas ao desenvolvimento da industrialização no país. (IFPR, 2016, p. 
3) 

 

Todavia, diferentemente das antigas Escolas Técnicas, os IFs têm se 

empenhado em garantir a formação omnilateral do sujeito, para que não se 

produza efeitos de uma formação puramente técnica, com vistas ao 

desenvolvimento da industrialização no país. 

Os Institutos Federais, em sua proposta político-pedagógica, objetivam a 

democratizar o ensino público, ofertando um ensino técnico de qualidade, de 

modo prioritário no interior do país como um local fundamental, na perspectiva 

do desenvolvimento humano no que se refere ao recebimento de toda a estrutura 

que a rede federal poderia oferecer, desde o ensino médio profissional integrado, 

cursos superiores, pós-graduação, cursos FIC, dentre outros. 

Consequentemente, a transversalidade e a verticalização são dois aspectos que 

favorecem a especificidade curricular, dos cursos ofertados pelos Institutos 

Federais. Pacheco (2010) reforça essa compreensão, quando diz que 
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a transversalidade auxilia a verticalização curricular ao tomar as 
dimensões do trabalho, da cultura, da ciência e da tecnologia como 
vetores na escolha e na organização dos conteúdos, dos métodos, 
enfim, da ação pedagógica.  (PACHECO, 2010, p. 11). 

 

Com destaque a formação tecnológica e de conhecimentos científicos, a 

organização curricular dos cursos dos Institutos Federais, devem ponderar em 

sua organização a educação profissional e tecnológica por eixo tecnológico38, 

buscando assim, uma sólida formação de seus alunos. 

Na proposta dos Institutos Federais se encontra um elemento novo, que 

é verticalização, perspectiva que aponta para o conhecimento de forma 

integrada e verticalizada, o que demandará dos professores postura quanto a 

eliminação do modelo hegemônico disciplinar. A conquista dessa proposta, 

exigirá por parte dos professores um trabalho que fortaleça umapráxis  reflexiva 

e criativa, estimulando assim a construção da emancipação moral, e intelectual 

dos estudantes 

Segundo Pacheco:  

 
Essa proposta, além de estabelecer o diálogo entre os conhecimentos 
científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e conhecimentos e 
habilidades relacionadas ao trabalho, além de superar o conceito da 
escola dual e fragmentada, pode representar, em essência, a quebra 
da hierarquização de saberes e colaborar, de forma efetiva, para a 
educação brasileira como um todo, no desafio de construir uma nova 
identidade para essa última etapa da educação básica (PACHECO, 
2010, p. 19). 

     
Faz-se necessário ponderar, que essa nova conjuntura, fruto das políticas 

públicas para a educação profissional e da inserção dos Institutos Federais é 

muito recente, o que implica numa compreensão mais detalhada, do que se 

pretende realmente com essa modalidade de ensino. Os Institutos são acima de 

tudo ápice de uma política pública, que objetiva a valorização da educação 

profissional no Brasil. 

                                                           
38Segundo a Lei nº 11.741/2008, os Eixos Tecnológicos são caracterizados como "grandes 
agrupamentos de   práxis, de aplicações científicas à atividade humana: tecnologias simbólicas, 
organizacionais e físicas. Um eixo tecnológico teria um núcleo politécnico comum, 
fundamentando-se nas mesmas ciências, utilizando métodos semelhantes e tornando o 
processo educativo mais sintonizado" e Resolução CNE/CEB 6/2012. Diário Oficial da União, 
Brasília, 21 de setembro de 2012, Seção 1, p. 22. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-
rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 21 jul. 2017. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192
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Política está que já transformando a vida e a história das instituições, que 

compreenderam a proposta governamental, o que implica de um 

acompanhamento mais próximo, para que a mesma seja implantada. 

A produção de mudanças altamente significativas na vida e na história das 

instituições que optaram por aderir à proposta governamental, já é realidade, 

mas por lado, mudanças precisam ser acompanhadas bem de perto, para a 

eficácia da sua implantação. Assim como alguns questionamentos. 

Questões referentes à autonomia institucional devem ser questionadas 

também: A autonomia anunciada aos campus pode comprometer o trabalho do 

Instituto Federal? Como será a coexistência entre elas? Em seguida poder-se-ia 

passar para os desafios da instrumentalização dos IFs, o que geraria inúmeras 

perguntas, o que ultrapassa o espaço concedido para esse capítulo.  

Entretanto, conforme, Otranto (2013) afirma, 

 
não se pode deixar de registrar que é necessário acompanhar a 
expansão, investigando se os novos cursos são realmente os mais 
necessários àquela sociedade; se eles vêm associados à equivalente 
ampliação do quadro de docentes e técnicos; se a estrutura física está 
adequada; se os laboratórios estão equipados, etc. Em última análise, 
é necessário investigar se as promessas estão sendo cumpridas, para 
que se possa avaliar se, realmente, a atual política tem condições de 
contribuir para a expansão, com qualidade socialmente referenciada, 
da educação profissional brasileira.(OTRANTO, 2013, p.18-19). 

 

Ressalta-se que a implantação dos IFs é muito recente,e como política 

pública, precisam de algum tempo para ser avaliadas, para na sequência tecer 

algumas considerações políticas tomando por fundamento os dados já 

conhecidos da história da educação profissional. 

Enfim, o trajeto a ser percorrido, somente poderá ser compreendido com 

segurança se no amanhã, os atores: docentes, discentes e técnicos 

administrativos das instituições, assim como pesquisadores que investiguem 

qualificadamente e criticamente o processo real de implantação dos Institutos 

Federais, continuarem lutando pela implantação desta política pública. 
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4.2 - Compromissos e responsabilidades do Estado frente às Políticas de 

Educação Profissional, buscando Compreender a Relação Público e 

Privado. 

 

 A educação profissional, dentro do percurso da história da educação 

brasileira foi concebida de diferentes formas, pois a mesma foi contemplada ou 

não, segundo o contexto político, social e econômico da época. Diferente da 

atual realidade, quando a mesma é referência nas discussões relativas a 

educação, especialmente no debate que visa desenvolvimento do País. A 

educação profissional tem sido priorizada atualmente enquanto possibilidade de 

diminuir o déficit da qualificação dos trabalhadores. Como política pública, a 

educação profissional abarca inúmeros atores sociais, com interesses 

específicos quanto a formação profissional para o trabalho, buscando com isso 

uma melhor compreensão desta política.  

Nascimento (2014), reforça essa posição quando afirma que  

 

a educação profissional no Brasil passa por transformações 
decorrentes de reformas na educação. A lei 9394/96 de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) estabelece que o ensino médio, atendida a 
formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de 
profissões técnicas. O decreto número 5.154 de 2004 reintroduziu a 
formação integrada em que os alunos voltam a ter matrícula única na 
educação técnica de nível médio. A Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, SETEC/MEC, 
responsável pela construção de políticas públicas na área da educação 
profissional e tecnológica, vem promovendo ações como a expansão 
da Rede Federal de Educação Profissional e a articulação entre o 
ensino médio à educação profissional através de cursos técnicos na 
modalidade integrada. 9NASCIMENTO, 2014, p. 12) 

 
 

Ao longo da história da educação profissional, muitas foram as 

transformações, o que em muitos períodos a educação profissionalizante foi 

integrada ao ensino médio, meramente complemento para aqueles que 

dificilmente acessariam uma vaga no ensino superior.  

Ressalta-se que a falta de uma identidade própria não atingiu somente o 

Ensino Profissionalizante, mas igualmente o Ensino Médio, como afirma Ferreira 

(2011),  
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Continua a se constituir em uma etapa intermediária, que traz consigo 
todas as indefinições e não identidade do que está no meio ou entre 
dois pontos, e assim é considerado. Suas finalidades partem de uma 
determinada concepção fragmentada, de determinado modelo de 
ciência excludente e discricionário. Não tem a intencionalidade, 
consistência e organicidade de um sistema educacional, com a 
concepção de formação baseada na cidadania e no mundo do trabalho. 
(FERREIRA, 2011,p.131.) 

 

Mecanismos estes, gerados nas diversas formas de ofertas do ensino 

médio, no Brasil, visam à formação de sujeitos alienados das condições 

histórico-estruturais e conjunturais em que vivem. 

Buscando uma melhor compreensão, a Lei 9.394/96 (LDBEN), ao tratar 

do ensino médio, especificamente da modalidade profissionalizante, apresenta 

uma ambígua interpretação em vários aspectos, especialmente em seu artigo 

36, o qual apresenta dois pontos extremamente dúbios. Ou seja, para a referida 

a lei, a oferta da educação Profissional pode ser integrada ou não ao Ensino 

Médio, como indicado na Seção IV, que versa sobre a educação profissional 

Técnica de Nível Médio, no artigo 36:  

 
 

Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo o ensino médio, 
atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas. Parágrafo único.  
A preparação para o trabalho e facultativamente, a habilitação 
profissional  poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos 
de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas 
em educação profissional (BRASIL, 1996, s.p.).  

 
 

Deve-se atentar ao fato de que a Educação Profissional tem a 

possibilidade de ser ofertada de maneira integrada ao Ensino Médio. O 

determinante que traduz a ocorrência ou não de referida possibilidade é 

justamente a decisão dos governantes. Ainda, a mesma educação profissional 

pode ser oferecida por instituições especializadas, sejam elas públicas ou não, 

de modo que é de responsabilidade dos governantes não só a escolha sobre o 

oferecimento ou não da modalidade integrada, mas também a como ela será 

efetivamente oferecida, isto é, em meio a esferas públicas ou privadas. Por esse 

motivo, a lei dá a possibilidade de que sejam feitas parecerias entre tais esferas 

no provimento da educação em nível médio, o que, para Frigotto (2010), amplia 

a dualidade estrutural da educação, sobretudo no âmbito da educação 

profissional, técnica e tecnológica. 
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Para Segundo Godoi & Campos, a divisão estrutural 

 

tendem a ser ampliada com a parceria entre as esferas públicas e 
privadas, repercutem no ensino médio que se torna ou um ensino 
propedêutico ou um ensino voltado para a formação para o mercado 
de trabalho. Para além dessa questão, Saviani (2006) observa que a 
subordinação da educação ao desenvolvimento econômico termina em 
torná-la funcional ao sistema capitalista. Isto é, ao qualificar a força de 
trabalho, o processo educativo concorre para o incremento da 
produção da mais-valia, reforçando em consequência, as relações de 
exploração. (GODOI & CAMPOS, 2013, p. 3118). 

 
 

A dualidade estrutural da educação - que se efetiva a partir da incerteza 

sobre qual é a real identidade do ensino médio, quer dizer, se é formação para 

o mercado de trabalho ou se é ensino propedêutico - é ampliada pela 

possibilidade de parceria entre as esferas públicas e privada.  

Nesse contexto, segundo Dourado (2006), o papel que serve às escolas 

públicas e privadas é o de articulação do contexto histórico que as constituem e 

também dos processos de interpenetração que dela decorrem. Assim, 

contextualizar nas realidades sócio-político-cultural as determinações estruturais 

e conjunturais que as conformam é fundamente, sobretudo para compreender 

melhorar a materialização da relação entre essas esferas. 

Percebe-se a necessidade de se refletir sobre o papel de Estado, para 

que seja possível fazer uma análise mais detalhada da realidade, considerando 

que quanto menor sua participação, maior a responsabilidade dos sujeitos em 

gerar seus próprios benefícios. 

Conforme (Godoi& Campos, 2017) a parceria público-privado não é 

novidade na história nacional, pois 

 

Não obstante, a originalidade dessa relação no momento histórico atual 
é que, essa parceria, agora ganha força de lei e se legitima através de 
um novo programa. Esse novo programa, recentemente publicado na 
forma da Lei Nº 12.513/2011, que institui o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), tem a finalidade de 
ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de 
programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira e que 
pretende criar até 2014, 8 milhões de vagas. 

(BRASIL/MEC/PRONATEC, 2012).(Godoi& Campos, 2017, p. 
3118) 

 

http://lattes.cnpq.br/4876494722291168
http://lattes.cnpq.br/4876494722291168
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Enquanto políticas sociais, as respostas estão fundadas nos princípios do 

neoliberalismo, para o qual o Estado mínimo39 seria o caminho para a superação 

da crise. Entretanto, foram incapazes para imprimir mudanças no cenário das 

desigualdades sociais, como no campo da educação, apresentando 

discrepâncias nas ofertas de ensino. Diante deste quadro, compreende-se que 

as políticas públicas vão nascer a partir das contradições inerentes ao 

capitalismo, especialmente na sua fase monopolista, o que gerou complexidades 

agregadas à constituição das relações sociais a partir do período do seu 

surgimento. 

Todavia, ao se pensar na relação existente entre políticas públicas e 

mudança social, pode-se supor que, nas sociedades capitalistas modernas, as 

políticas públicas estabelecem uma importante relação com os processos de 

conservação ou transformação da sociedade. Conforme discute (Gomes, 2011): 

 
 

As políticas públicas podem servir à manutenção da atual desigualdade 
de poder social existente entre os grupos e classes sociais, ou ainda, 
que pode servir à transformação social alterando a distribuição de 
poder social entre grupos e classes sociais. Isto porque é importante 
que lembremos o entendimento de que as políticas públicas de 
educação é campo de múltiplas determinações que opera e compõe, 
em dimensão espaço- temporal, a contextura fundamental das 
disputas sociais que exprimem a distribuição poder social, o que nos 
leva a argumentar, em conseqüência, que toda política pública é 
fundamentalmente uma forma de preservação ou de (re-) distribuição 
do poder da sociedade. (GOMES, 2011, P. 28) 

 

Ao voltar o debate sobre política educacional, considerando os aspectos 

apontados por Gomes (2011), observa-se que, mesmo havendo alguns avanços 

nesse campo, a situação continua marcada por grandes dificuldades, tanto no 

que diz respeito ao acesso de parte significativa da população ao sistema 

educacional, principalmente nos níveis mais avançados de ensino, 

especialmente no que se refere à qualidade da educação ofertada.  

                                                           
39 O Consenso de Washington significou um conjunto de trabalhos e resultado de reuniões 

de economistas do FMI, do Bird e do Tesouro dos Estados Unidos realizadas em Washington, 
no início dos anos 90. Dessas reuniões, surgiram recomendações dos países desenvolvidos para 
que os demais, especialmente aqueles em desenvolvimento, adotassem políticas de abertura de 
seus mercados e o “Estado Mínimo”, isto é, um Estado com um mínimo de atribuições 
(privatizando as atividades produtivas) e, portanto, com um mínimo de despesas como forma de 
solucionar os problemas relacionados com a crise fiscal: inflação intensa, déficits em conta 
corrente no balanço de pagamentos, crescimento econômico insuficiente e distorções na 
distribuição da renda funcional e regional (SANDRONI, 1999, p. 123). 
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Em relação as desigualdades Frigotto (1989), sustenta que: 

 
[...] a inexistência de um sistema nacional de educação, a desigualdade 
abissal de bases materiais e de formação, as indesejáveis condições 
de trabalho e a má remuneração dos professores têm resultado em 
uma pífia qualidade da educação para a maioria da população 
(FRIGOTTO,1989, p .10). 

 

Os elementos apontados por Frigotto (1989) são visíveis nos sistemas 

educacionais do país e nas diferentes modalidades de ensino. No ensino médio, 

por exemplo, as desigualdades são enormes, a destacar: suas especificidades, 

que são típicas desta etapa de ensino, constituição de sua identidade, evasão, 

condições materiais e as características dos alunos trabalhadores, educação 

rural e urbana.  

Faz-se necessário destacar algumas ações, conforme afirmam Lima, 

Silva & Cunha (2014):  

 
Dentre as ações que precisam ser reforçadas e universalizadas, 
encontram-se a inclusão de novos recursos para o ensino médio no 
financiamento da educação. O Fundeb propõe a distribuição 
proporcional de recursos entre as etapas e as modalidades da 
educação básica, incluindo o ensino médio urbano, ensino médio no 
campo, ensino médio em tempo integral, ensino médio integrado à 
educação profissional e, também educação de jovens e adultos (EJA), 
integrada à educação profissional de nível médio, com avaliação do 
processo. (LIMA,SILVA & CUNHA, 2014, p.6.) 

 

 

Percebe-se que questões referentes a financiamento apresentam a 

necessidades de mais recursos financeiros para a educação, especialmente na 

política de vinculação de recursos e ao sistema de fundos. Nessa direção os 

fundos públicos, o financiamento e o orçamento da educação apontam 

prioridades que o capital estimula o Estado implementar, buscando atender as 

preferências estabelecidas pelos sujeitos da efetivação de políticas públicas, 

voltadas especialmente para áreas sociais e educacionais.  

Por não apresentar uma política pública direcionada para a educação 

profissional, em prejuízo a projetos ou programas dos governos, a mesma 

apresenta um caráter contraditório. 

As ações, os projetos e programas desenvolvidos no contexto da 

educação e trabalho têm assumido um caráter compensatório, fragmentado e 

assistencialista, sofrendo inúmeras críticas dos gestores públicos da educação 

profissional, os quais lutam uma política de Estado. Como afirma Kuenzer 
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(2010), essas políticas de educação profissional buscam atender ao objetivo da 

inclusão dos trabalhadores no mundo do trabalho, mas se tornam precárias e 

legitimam a inclusão em trabalhos precarizados. 

Nesta linha de raciocínio Lima, Silva & Cunha (2014) afirmam que:  

 
a educação profissional sofre desafios históricos, que giram em torno 
da sua finalidade. No contexto brasileiro, a educação profissional tem 
servido para preparar mão de obra (qualificação de força de trabalho) 
para as relações de produção capitalistas. É preciso observar que, na 
história do Brasil, predominou uma finalidade instrumental, 
operacional, para a educação profissional em que o trabalhador fosse 
capaz de executar as funções reservadas para ele de forma mecânica 
e tecnicista. (LIMA, SILVA & CUNHA, 2014, p.7). 

 
 

Consequentemente, a educação profissional era compreendida como 

ensino técnico, pois reproduzia a sociedade dividida em classes sociais, a qual 

enfatiza a luta entre os proprietários dos meios de produção, donos do capital e, 

de outro, os trabalhadores, detentores da força de trabalho a ser transformada 

em moeda de exploração. 

Conforme ainda as autoras acima,  

 
O projeto do governo federal coloca para a educação a 
responsabilidade pelo desenvolvimento de um país soberano e 
inclusivo, sem, no entanto, vincular as políticas de geração de trabalho 
e renda. Nesse contexto, o governo atribui grande ênfase à atuação 
dos Institutos Federais para o desenvolvimento local e regional. Essa 
instituição isolada não deverá atingir o objetivo proposto, ocorrendo à 
necessidade do estabelecimento de parcerias técnicas e pedagógicas 
com as Universidades Públicas e com as Redes Estadual e Municipal 
de ensino. Essa parceria não deve ter como foco a subordinação da 
educação profissional e tecnológica aos interesses imediatos e estritos 
do mercado. (LIMA, SILVA & CUNHA, 2014, p.14). 

 

 

Diante dessas circunstâncias, deve-se considerar que a educação 

profissional como política que tem como centro a diminuição da pobreza, o que 

exigirá das instituições mudanças nos seus projetos políticos-pedagógico, 

sobretudo na ação docente, buscando assim, respostas rápidas à formação do 

“novo trabalhador competente” para atuar nas relações de trabalho excludentes.  

Compreende-se que as diretrizes políticas, os planos e os programas 

desenvolvidos pelo governo não são capazes, ainda, de desmontar a estrutura 

geradora das desigualdades sociais, engendradas pelas políticas neoliberais 

demandadas pelo sistema capitalista. 
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4.3 – A Presença do Instituto Federal do Paraná, enquanto locus da 

Educação Profissional 

 

No Paraná, o impacto da promulgação da Lei nº 11.892/2008 resultou na 

transformação da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná em 

Instituto Federal do Paraná, que passou a ter autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.  

A história da Escola Técnica da UFPR, hoje IFPR tem sido motivo de 

divergências quanto a sua origem, pois para alguns a sua nascente está na 

Escola Alemã a Deutsche Schule, para outros é a atual Escola Martinus de 

Curitiba é que tem origem na Escola Alemã.  

Para efeito desta pesquisa, considerar-se-á a história do IFPR, a partir de 

1914, quando a Escola Alemã mudou sua denominação para Colégio Progresso, 

mas mesmo assim, por ser popularmente conhecida por Escola Alemã, foi 

depredada e fechada devido a uma onda de nacionalismo no Paraná, motivado 

pela guerra. Após esta, a comunidade germânica veio em seu auxilio custeando 

os reparos e repondo os materiais. E só em outubro de 1919 obtiveram a 

autorização de reabertura, mas até aí o número de matriculas já havia diminuído. 

A Escola Alemã/Colégio Progresso neste período passava por dificuldades, 

então procura alternativas para obter mais números de matriculas. É criado um 

curso ginasial totalmente em português e são ampliadas as suas instalações. 

É partir de 1943 que a escola passou a funcionar como Escola Técnica de 

Comércio anexa à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. 

Considera-se que esse foi possivelmente um difícil período de adaptação da 

escola, pois a própria Universidade do Paraná não se empenhou em incorporar 

a instituição de imediato, considerando a Academia Comercial Progresso apenas 

como uma unidade anexada à faculdade. Segundo (Lemos Júnior ; Krugel, & 

Schemes, 2017) Deve-se levar em consideração que  

 

Dificilmente havia uma partilha justa de recursos entre os diferentes 
setores da Universidade e a Escola Técnica de Comércio, já que esta 
última não se encontrava na modalidade de ensino superior, foco 
principal de ensino da Universidade Federal do Paraná. Vale destacar, 
no entanto, a importância dessa instituição na educação profissional 
curitibana, já que ofertava o curso de Técnico em Contabilidade. 
(LEMOS JÚNIOR, W; KRUGEL, V. C. & SCHEMES, 2017, p. 20253) 

 

http://lattes.cnpq.br/6235929576086675
http://lattes.cnpq.br/6235929576086675
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No ano de 1974, o Conselho Superior da Universidade Federal do Paraná 

resolveu incorporar a Academia Comercial Progresso à Universidade. Com isso, 

a academia passou a se chamar Escola Técnica de Comércio da Universidade 

Federal do Paraná. Certamente, com esse fato, a escola passou a receber maior 

visibilidade dentro da comunidade acadêmica. 

Anos mais tarde, o Conselho Universitário decidiu integrá-la à 

Universidade Federal do Paraná, sendo que a partir de 22 de janeiro de 1975 

passa a ser denominada Escola Técnica de Comércio da Universidade Federal 

do Paraná. De acordo com a reorganização administrativa de 1990, sua 

denominação passa a ser Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná 

(ETUFPR).  

A instituição, nesta época ofertava uma série de 11 cursos técnicos, que 

eram: cursos de Contabilidade, Secretariado, Administração de Empresas, 

Transações Imobiliárias, Massoterapia, Enfermagem, Radiologia Médico e 

Diagnóstico por Imagem, Higiene Dental, Prótese Odontológica, Artes Cênicas 

– Ator e Informática, todos na modalidade de ensino integrado, ou seja, ofertando 

o Ensino Médio juntamente com a formação técnica. 

No governo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, houve 

alteração significativa no ensino profissional. Em 1994, o referido ex- presidente 

sancionou a Lei nº 8.948/1994, posteriormente alterada pela Lei nº 9.649/1998, 

que ocasionou na estagnação da Rede Federal, pois apresentava no seu artigo 

3º, que a criação de novas unidades para o ensino profissional deveria ocorrer, 

somente, em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo 

ou organizações não governamentais (BRASIL, 1994).  

A Lei nº 8.948/1994 vigorou até a promulgação da Lei nº 11.195/2005, que 

permitiu novamente a expansão da educação profissional brasileira, já no 

governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Ainda na década de 1990, houve 

a promulgação do Decreto nº 2.208/1997, que separou a educação profissional 

do ensino médio. Novamente, priorizou-se a dualidade na educação brasileira, 

tendo assim uma formação específica para o trabalho (curso técnico pós-médio) 

e outra formação para o pensar (ensino médio para posterior ingresso na 

universidade) (OLIVEIRA, 2013). 

Neste contexto, no ano de 1997, a escola é elevada a setor, criando-se 

assim o Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) da UFPR (IFPR, 
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2015) que passou a ofertar o Ensino Médio Geral, o que atraiu um grande público 

para a instituição. Entre 1994 e 1998, o número de alunos ingressantes dobrou. 

Em 2004, foi exarado o Decreto nº 5.154/2004, que foi submetido, aprovado e 

incorporado na LDB nº 9.394/1996 por meio da Lei nº 11.174/2008: 

 
[...] essa nova legislação instituiu a possibilidade de integração do ensino 
propedêutico com o ensino profissional (técnico), ao mesmo tempo em 
que manteve a possibilidade de segmentação. Assim, a articulação entre 
educação profissional técnica e o ensino médio poderia ocorrer de três 
formas distintas: integrada, concomitante e subsequente. As 
modalidades concomitante e subsequente eram as mesmas previstas no 
Decreto n.º 2.208/1997. A novidade foi a introdução da modalidade 
integrada como forma de articulação a ser oferecia aos concluintes do 
ensino fundamental, em curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de 
ensino, contando com matrícula única para cada aluno. A definição a 
forma de organização curricular dos cursos, então, ficou a cargo de cada 
unidade escolar (ORTIGARA; GANZELI, 2013, p. 268). 

 

Com a publicação da Lei nº 11.892/2008, foi criada a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, constituída pelos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, pela UTFPR, pelo CEFET Celso Suckow da 

Fonseca, do Rio de Janeiro e pelo CEFET de Minas Gerais, além das escolas 

técnicas vinculadas às Universidades Federais: 

 
 
[...] ao todo, foram criados 38 Institutos Federais – IFs – a partir das 
transformações de Centro Federais de Educação Tecnológica ou 
Integração entre Centros Federais de Educação Tecnologia, Escolas 
Técnicas e Agrotécnicas Federais. Novas unidades escolares da Rede 
Federal criadas eram integradas a um dos institutos. Os Institutos 
Federais constituíram-se, assim, na institucionalidade que melhor 
representa a Rede, visto que, além de serem numericamente 
superiores entre as instituições que a compõem, a sua constituição 
abarcou 38 EAFs, 32 CEFETs, 8 Escolas Técnicas Federais e 8 
Escolas Técnicas Vinculadas, perfazendo um total de 86 escolas, entre 
as quais estava um grande número daquelas que, historicamente, 
evoluíram das primeiras escolas de aprendizes, dos aprendizados e 
dos patronatos agrícolas. Ou seja, os IFs incorporavam toda a tradição 
do ensino técnico brasileiro (ORTIGARA; GANZELI, 2013, p. 273). 

 

O SEPT, em 2009 desmembrou-se o que marcante, pois nasce assim o 

IFPR. Para isso, transferiu parte de sua estrutura para a criação do Instituto: 

 
No caso de Curitiba, o SEPT, com apoio do conselho Superior da 
UFPR, se desmembrou no ano de 2009 para dar prosseguimento à 
criação do IFPR. O SEPT manteve-se ofertando cursos superiores de 
tecnologia e cursos técnicos integrados. Já o IFPR herdou a maior 
parte dos cursos técnico do SEPT, passando a ofertá-los no Campus 
Curitiba (LEMOS JÙNIOR, 2016, p. 12). 
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 Atualmente o IFPR – Campus Curitiba oferta oito diferentes cursos 

técnicos integrados ao ensino médio (Petróleo e Gás, Informática, Jogos Digitais, 

Contabilidade, Administração, Processos Fotográficos, Mecânica e Eletrônica), 

além de dezesseis cursos na modalidade subsequente ao ensino médio 

(Administração, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Enfermagem, 

Eventos, Massoterapia, Mecânica, Processos Fotográficos, Produção de Áudio 

e Vídeo, Prótese Dentária, Radiologia, Saúde Bucal, Secretariado, 

Telecomunicações, Transações Imobiliárias), dois cursos superiores (Ciências 

Contábeis e Gestão Pública), além da Especialização Lato Sensu em Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (IFPR, 2015). 

No governo Temer, o projeto de expansão do ensino técnico da Rede 

Federal não teve continuidade. Destaca-se o que deve ser observado, é a 

qualidade dos cursos que são ofertadas nessa rede. Evidentemente, por serem 

relativamente novas, estas instituições ainda sofrem com problemas estruturais, 

quadros de servidores insuficientes, falta de recursos materiais, etc. Porém, 

deve-se valorizar o investimento na rede como uma possibilidade de oferta de 

ensino de qualidade para estudantes das diferentes regiões do país, o que não 

ocorre com as principais universidades federais, que estão presentes 

majoritariamente nas capitais e nas grandes cidades. 

Assim como nas demais instituições da rede federal de ensino, o IFPR 

congelou seu o projeto de expansão. O IFPR atualmente conta com vinte 

campus espalhados pelo Paraná (Assis Chateaubriand, Campo Largo, 

Capanema, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, 

Jaguariaíva, Irati, Ivaiporã, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, 

Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama, União da Vitória). Existem também cinco 

campus40 avançados (Astorga, Barracão, Coronel Vivida, Goioerê, Quedas do 

Iguaçu) 41 ,unidades que prioritariamente ofertam ensino técnico, cursos de 

formação inicial e continuada e de Educação a Distância, e já atenderam as 

                                                           
40 Campus Avançado, vinculado administrativamente a um campus ou, em caráter 
excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da educação profissional por meio de 
atividades de ensino e extensão circunscritas a áreas temáticas ou especializadas, 
prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de formação inicial e 
continuada. (Portaria/MEC Nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013). 
41 Paraná. Disponível em: <http://reitoria.ifpr.edu.br/navegueno-mapa/>. Acesso em: 27 ago. 
2016. 
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ações que integram o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) (consoante ao Mapa 2). 

Atualmente, a instituição contempla mais de 26 mil estudantes nos cursos 

de modalidade presencial e a distância. O IFPR oferece 43 cursos técnicos 

presenciais, 11 cursos técnicos na modalidade à distância, 20 cursos superiores 

presenciais, três cursos de especialização na modalidade presencial e um curso 

de especialização na modalidade à distância.( https://reitoria.ifpr.edu.br/menu-

institucional/institucional/) 

 

MAPA 2 – CIDADES PARANAENSES COM A PRESENÇA DO IFPR 

 
Fonte: http://reitoria.ifpr.edu.br/menu-institucional/institucional/ 
Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 

 

A política de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 

promovida nos Governos dos ex-presidentes Luis Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff, representa um marco importante da educação profissional no Brasil.  

Educação Profissional, a princípio concebida com o propósito de resolver 

as mazelas sociais e atender a demanda das empresas multinacionais por mão 

de obra qualificada, ganha uma nova ressignificação no cenário do país.  

A política de implantação dos Institutos Federais, através da Lei Federal 

11.892/2008, representa a valorização da educação profissional e a 

compreensão do papel da educação como mecanismo de transformação do 

meio social e econômico, capaz de contribuir para a redução das desigualdades 

sociais do país.  

https://reitoria.ifpr.edu.br/menu-institucional/institucional/
https://reitoria.ifpr.edu.br/menu-institucional/institucional/
http://reitoria.ifpr.edu.br/menu-institucional/institucional/
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A proposta de democratização do ensino é um grande passo rumo à 

superação das desigualdades. A expansão da educação profissional com o 

desígnio de contribuir para o desenvolvimento local das regiões segue o caminho 

da democratização da oferta do ensino, por meio da interiorização do IFs. 

Sem dúvidas, a expansão da educação profissional, representa uma das 

políticas públicas mais significativas, principalmente em aspectos quantitativos. 

Buscando oportunizar um acesso maior dos jovens e adultos na educação 

profissional e superior, a estratégia do governo foi criar uma política que busca 

a universalização do atendimento, especialmente contemplado os municípios 

com os maiores indicies de pobreza. 

Por outro lado, se faz necessário ressaltar que a responsabilidade pela 

execução da política de expansão da RFEPT, no Estado do Paraná deveria ser 

do IFPR.  

Portanto, este teria juntamente com o Ministério da Educação (MEC), ter 

a prerrogativa de definir as regiões a serem contempladas ou não com unidades 

da expansão, o que em alguns casos não aconteceu, por atenderem interesses 

políticos regionais. 

Destaca-se ainda que a política de expansão o IFPR, previa sua presença 

em outros municípios do Estado do Paraná, conforme demonstrado no Mapa, 

com a expressão Campi extensão – Projetados, nos municípios de Guaíra, Lapa 

e Bandeirantes, os quais não foram efetivados, devido a político do Governo 

Temer, que tem feito cortes na área da educação brasileira, especialmente na 

educação profissional. 

Com praticamente 08 anos de existência, o IFPR convive com uma 

enorme instabilidade política interna, a qual tem impedido a implantação de 

políticas públicas, voltadas a educação profissional, pois nesse curto espaço a 

gestão da instituição já esteve nas mãos de 08 reitores, sendo 03 eleitos pela 

comunidade interna e 03 interventores, ou seja, nomeados pelo Ministério da 

Educação.  

 Em 2015, aconteceram as eleições para a escolha do novo reitor. O 

vencedor até hoje não pôde assumir, devido a questionamentos jurídicos por 

parte do candidato perdedor, ou seja: dos três eleitos, um ainda aguarda decisão 

judicial para assumir. 
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Essa instabilidade é vivenciada em um período conturbado pelo qual a 

instituição passou e vem passando, motivado, sobretudo, pela política neoliberal, 

que tem sido implantada no país, como também da existência de grupos políticos 

internos com visões divergentes a respeito da gestão educacional, voltada a 

educação profissional. Alguns desses grupos com pouco compromisso 

institucional. 

Mesmo assim, urge que o governo priorize o desenvolvimento das 

unidades já criadas para só então dar continuidade à política de ampliação de 

novas unidades, uma vez que existem desigualdades dos campi, quando se 

compara infraestrutura, recursos financeiros e humanos. 

Faz- se necessário refletir se os Institutos Federais conseguirão atuar nas 

diversas modalidades de ensino com a qualidade esperada. Por fim, é válido 

ressaltar, a importância de se efetivar essa política de governo como política de 

Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

 
 

5.COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES DA EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

Pode-se afirmar que atualmente tem-se um momento de profundas 

mudanças histórias, as quais podem representar não somente esperança, mas 

também temores à sociedade de maneira geral. Isso porque as transformações 

que têm acontecido nas mais diversas esferas da vida social atingem a educação 

em sua essência, suscitando questionamentos como: A que homem educar? 

Para viver em que tipo de sociedade? Educar para o mercado ou para o 

trabalho? 

 Diante disso, tentar compreender qual é o sentido da educação é também 

compromisso da educação profissional, cujo objetivo é o de promover o ensino 

enquanto formação humana, de modo que os seres humanos envolvidos sejam 

submetidos ao desenvolvimento humano, científico, tecnológico, ético, político, 

artístico, literário e estético, adquirindo, assim, a possibilidade de lidar com as 

exigências do mundo hodierno.  

Por esse motivo é que, sobretudo ao se analisar o contexto em que as 

políticas educacionais, a educação profissional e tecnológica estão inseridas nos 

dias de hoje, há sinalização para a estreita relação com os processos de 

socialização e de construção da cidadania. Educar profissional e 

tecnologicamente tornou-se fator de desenvolvimento humano e de 

responsabilidade na construção de projetos culturais, sociais e políticos de 

caráter coletivo, fundamentados na democracia, na cidadania, na igualdade de 

direitos e na dignidade humana.  

Esse trabalho é possibilitado a partir de diálogos cujo objetivo seja o de 

ligar os campos da educação básica, do trabalho, da ciência, da tecnologia, da 

cultura e da inovação pautada nos direitos humanos e de cidadania. Dessa 

maneira, é imprescindível que se promova e se desenvolva diálogos que 

atendam à diversidade cultural, às necessidades dos sujeitos e de suas 

comunidades e à integração dos diferentes saberes do ponto de visto teórico e 

prático. Frise-se que esses pontos irão possibilitar a formação integral dos 

sujeitos, condição necessária para que a educação profissional e tecnológica 

supere a racionalidade instrumental que tem limitado a educação, justificada 

estritamente pelas demandas do mercado.  
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Deve-se atentar ao fato de que a educação profissional e tecnológica tem 

passado por transformações, as quais se devem, sobretudo, às políticas 

públicas, que demonstram compreensão do seu valor estratégico para o 

desenvolvimento do país. Pode-se dizer que, por esse motivo, entrou em curso 

um vigoroso plano de expansão da oferta desta modalidade, na educação 

brasileira, nos últimos tempos. 

O atendimento das novas configurações do trabalho e a contribuição para 

a elevação da escolaridade dos trabalhadores em geral são atribuições da 

educação profissional e tecnológica, de modo que a atual conjuntura histórica é 

extremamente favorável à transformação dela em estratégias da produção 

científica e tecnológica nacional. Isso se dá, principalmente, pelo fato de o 

espaço social das práticas de ensino, pesquisa e inovação desenvolvidas nessa 

área possuir características diferenciadas daquelas desenvolvidas no espaço do 

mundo acadêmico.  

Assim que acontece uma expansão quantitativa da oferta de educação 

profissional, por meio da reorganização da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, há que se discutir política de formação 

continuada dos profissionais da educação profissional nas Instituições que 

oferecem respectiva modalidade de ensino. 

Para Nóvoa (1995), a necessidade da formação continuada está 

justificada a partir de os professores enfrentarem situações com características 

únicas e que, portanto, exigem respostas únicas. Além disso, é visível que a 

formação inicial não consegue discutir devidamente as especificidades da 

realidade de cada escola do sistema educacional brasileiro. 

É pelo fato de a formação continuada de professores se configurar como 

uma necessidade que se deve estimular a perspectiva crítica-reflexiva e o 

pensamento autônomo. Assim, o docente passará a enfrentar os problemas não 

somente da sua sala de aula, mas também os relacionados a outras questões 

da educação brasileira. 

Não há como pensar na formação continuada do professor sem ter como 

base a politecnia. Esta deve ser compreendida como fator político e conceitual, 

pois é dependente do homem que a sociedade objetiva formar: mais dependente 

e submisso aos meios de produção ou que domina esses meios, partindo de 

uma formação mais integrada e omnilateral (FRIGOTTO, 1989). Dessa maneira, 
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seria possível formar o cidadão e, simultaneamente, formar o trabalhador, 

segundo a concepção social do momento. 

Esse desafio deve ser assumido pelos Institutos Federais, os quais foram 

criados para ser espaços de discussão e de formação, bem como estar 

relacionados ao conjunto das políticas para a educação profissional e 

tecnológica em curso, a exemplo de: expansão da rede federal, cooperação com 

os estados e municípios, implementação de ensino médio integrado, de 

educação à distância e de sistema nacional de formação de professores, além 

da elevação da titulação dos profissionais das instituições federais e da defesa 

de que a formação para o trabalho esteja vinculada à elevação de escolaridade 

dos trabalhadores. 

A singularidade dos Institutos Federais alcança inclusive a organização 

escolar e acadêmica, o que indica a ruptura da reprodução de modelos externos, 

com vistas à inovação, a partir da relação entre o ensino técnico e o científico, 

de modo a relacionar trabalho, ciência e cultura, na perspectiva da emancipação 

humana. Diante disso, a concepção de educação profissional e tecnológica dos 

IF é definida como tendo o objetivo de: 

 
[...] orientar as ações de ensino, pesquisa e extensão nos Institutos 
Federais, tendo como elemento basilar a integração entre ciência, 
tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e, 
ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação 
científica, essencial à construção da autonomia intelectual. Afirma-se, 
pois, a educação profissional e tecnológica como política pública, não 
somente pela fonte de financiamento de sua manutenção, mas, 
principalmente, por seu compromisso com o todo social (PACHECO, 
2010, p. 11). 

  
Esse compromisso compreende a educação profissional e tecnológica 

estratégica como elemento que contribui para o desenvolvimento econômico e 

tecnológico nacional e como fator de fortalecimento do processo de inserção 

cidadã de milhões de brasileiros. 

No ano de sua criação, o Brasil tinha 38 institutos, que se distribuíam em 

314 campi espalhados pelo país, bem como várias unidades avançadas, que 

atuavam em cursos técnicos (50% das vagas) e também de maneira integrada 

ao ensino médio, licenciaturas (20% das vagas) e graduações tecnológicas, 

sendo possível também a disponibilização de especializações, mestrados 

profissionais e doutorados, voltados principalmente à pesquisa aplicada de 

inovação tecnológica (PACHECO, 2010). Em razão de sua estrutura 
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verticalizada, os docentes têm a faculdade de atuar nos mais diferentes níveis 

de ensino, sendo que os estudantes devem compartilhar os espaços de ensino, 

de pesquisa e de extensão, o que inclui laboratórios e tornam propícias as 

condições para o delineamento de trajetórias de formação que alcançam do 

curso técnico ao doutorado. 

A oferta de educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e em 

todas as modalidades, a fim de formar e qualificar cidadãos para atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

humano e socioeconômico e de prepará-los para a educação para o trabalho é 

o objetivo dos Institutos Federais e a rede de ensino profissional e tecnológica.  

Essas proposições exigem ter em mente em um profissional da educação 

que esteja apto não só a desenvolver um trabalho reflexivo e criativo, mas 

também de promover transposições didáticas contextualizadas que permitam a 

construção da autonomia dos educandos. 

É primordial que se embase de forma mais consistente de formação dos 

profissionais que atuam na educação profissional, no sentido do que afirma 

Kuenzer (2003), ao tratar o fenômeno como “uma sólida formação profissional”. 

Isso porque, quando são consideradas as especificidades e a estreita articulação 

entre os diferentes níveis e modalidades de ensino, essa realidade exige que se 

observe para os modos como vêm sendo constituídos os processos formativos 

dos profissionais da educação que atuam nos Institutos Federais.  

Formar profissionais da educação profissional e analisar o consequente 

resultado da qualidade do seu trabalho pedagógico são itens que estão no centro 

das preocupações de todos aqueles que se dedicam à reflexão sobre a melhoria 

da qualidade do ensino no país. Por esse motivo, o modo pelo qual professores 

são formados tem se revelado um importante aliado no sentido de identificar 

e melhorar a qualidade da educação. 

Sendo o trabalho tomado como princípio educativo e indissociável no que 

se refere ao trabalho manual e intelectual, a politecnia visa a uma formação 

humana cuja referência é a igualdade de oportunidades para a classe 

trabalhadora, em resposta ao projeto de educação dual (para a elite e para a 

classe trabalhadora), imposto pela sociedade capitalista. 

O conceito de polivalência é mais uma expressão da alteração do discurso 

das elites que tem o objetivo de conseguir, no plano da produção, a sua 
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hegemonia política. No entanto, diferentemente dele, a utilização desse conceito 

tende a criar a falsa impressão de que as tarefas realizadas pelos trabalhadores 

na produção flexível requerem um conjunto maior de qualificação. No trabalho, 

a exigência é no sentido de que os trabalhadores sejam multifuncionais e não 

ocorre, como o discurso dominante procura apregoar, que os trabalhadores 

estariam se aproximando de uma formação mais integral, como alguns 

educadores progressistas (FRIGOTTO, 1989; KUENZER, 1988; MACHADO, 

1989; FERREIRA, 2008) defenderam. 

A compreensão anteriormente colocada culmina em verdadeira 

contraposição ao conceito de politecnia, o qual, segundo Saviani (2003), tem o 

pressuposto de possibilitar que o processo de trabalho se desenvolva de modo 

a assegurar a indissociabilidade entre atividades manuais e intelectuais. Esse 

pensamento é corroborado por Gramsci, que aponta o trabalho como princípio 

educativo e afirma não existir, no trabalho humano, a possibilidade de 

dissociação entre o trabalho manual e o intelectual, à medida que, mesmo no 

trabalho físico mais brutal e repetitivo, o pensamento se faz presente. 

Conforme vai separando a escola pensada para os trabalhadores e a 

escola pensada para os dirigentes, a dualidade estrutural acaba por dividir as 

duas dimensões do trabalho humano, ao estabelecer trajetórias educativas ou 

centradas nas atividades teóricas para a formação dos dirigentes ou então 

centradas nas práticas laborais para a formação de trabalhadores. 

O desenvolvimento de um percurso educativo que permeie as dimensões 

teórica e prática da formação na educação profissional é objetivada pelos 

interesses dos que vivem do trabalho, ao tomar como princípio educativo o 

trabalho. A partir daí, cumpre construir políticas de formação continuada para 

todos os profissionais da educação profissional (os quais podem ter formação 

proveniente da Pedagogia ou de outros campos do conhecimento), a fim de que 

atendam aos ditames da formação de qualidade para todos os que estão sob a 

responsabilidade de formação das instituições de ensino superior. 

A compreensão sobre a formação dos profissionais da educação 

profissional envolve a necessidade de buscar elementos aptos a discutir a 

própria formação. Nesse sentido, um importante marco do pensamento 

educacional brasileiro, de 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,  

já destacava o tema: 



168 
 

 
 

  
[...] todos os professores, de todos os graus, cuja preparação geral se 
adquirirá nos estabelecimentos de ensino secundário, devem, no 
entanto, formar o seu espírito pedagógico, conjuntamente, nos cursos 
universitários, em faculdades ou escolas normais, elevadas ao nível 

superior e incorporadas às universidades (AZEVEDO, 1932, p.24). 
 
 

Enquanto vigorava o período da Ditadura Militar, a legislação da época, 

representada pela Lei n° 5.692/71 esboçava preocupação com relação aos 

profissionais da educação e especialistas, principalmente sob uma ótica 

tecnicista de formação de mão de obra. Na década seguinte (anos 80), debateu-

se muito sobre a formação dos profissionais em questão, até porque o governo, 

naquela ocasião, buscava refletir com urgência a respeito desse tema com os 

educadores, e por isso suscitou debater em vários eventos de caráter estadual 

e nacional. 

Pode-se, contudo, dizer que somente a partir da década de 90 que a 

formação do profissional da educação se tornou tema de maior interesse no 

campo educacional, não somente no Brasil, mas em inúmeras outras partes do 

mundo. Atualmente, há como se afirmar que o assunto ainda integra o mais 

amplo campo da política educacional, mesmo que a existência de políticas 

específicas para o magistério seja recente no país, o que coincide com o período 

conhecido como de transição. 

O país lança mão de intensa transição de situação política e econômica 

com características diversas entre si, em meio a que se verificam novos 

componentes integrando o cenário. Essa realidade, contudo, não deve ser 

considerada coincidente tampouco linear, pois se vislumbra movimento e 

processo de redemocratização, ao mesmo passo que abertura do país à livre 

circulação de capitais internacionais. A partir desse contexto, são intensas as 

críticas ao modelo de educação vigente no Brasil, o que coloca em evidência a 

necessidade de se buscar novas alternativas de política educacional. 

Sequencialmente, intenta-se o anúncio de um projeto de reforma que 

apenas ocorre posteriormente, marcando especificamente o cenário educacional 

e conquistando lugar de uma ampla reestruturação neste cenário, o que pode 

ser comprovado por várias medidas aprovadas a partir de 1996, durante o 

governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo Vieira 

(2000), a esse novo momento da educação brasileira, dá-se o nome de tempos 

de explicitação, em cujo bojo abriga(m)-se política(s) de formação dos 
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profissionais da educação. O passo mais significativo dessa transformação (na 

qual o magistério finalmente assume o status de política educacional) é o 

processo desencadeado pela União que discute o Plano Decenal de Educação 

para Todos (1993), finalizando com a realização da Conferência Nacional de 

Educação para Todos (CONAE,1994).  

Diante disso, um Acordo Nacional foi firmado e dele decorreu o Pacto pela 

Valorização do Magistério e Qualidade da Educação, assinado em outubro de 

1994. Este documento previa proposta de piso salarial nacional para o magistério 

de, no mínimo, R$ 300,00 (trezentos reais), com a garantia de seu poder 

aquisitivo em 1° de julho de 1994 (BRASIL, 1994). Dessa maneira um consenso 

público sobre a valorização do magistério ser prioritária para o Poder Público 

estava se formando. Tais acontecimentos, verificados no período final do 

mandato do ex-presidente Itamar Franco, possibilitaram a ocorrência de ainda 

outros momentos, inclusive no governo do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, a 

elaboração de Referenciais para Formação de Professores (1999) e o Plano 

Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional em 2000 e 

sancionado em 2001, demonstram também interesse público pelo tema, além de 

orientações de caráter geral para o conjunto do sistema educacional, o que 

demonstra um tempo em que a formação dos profissionais da educação é 

objetivo central das políticas públicas para a educação. Esse período coincide 

com outras demonstrações de diferentes esferas do Poder Público (Federal, 

Estadual e Municipal) no mesmo sentido, muitas vezes financiadas com o apoio 

de organismos internacionais. 

Nos anos noventa, houve grande intensificação no interesse pela 

formação dos profissionais da educação, o que pode ser compreendido ao se ter 

em mente que aquele foi um momento fértil no que se refere a eventos voltados 

para a reflexão sobre o tema. A este respeito, tem-se os eventos: Conferência 

Brasileira de Educação (CBE), Congressos Estaduais sobre Formação de 

Educadores, Congresso Ibero-Americano de Formação de Professores e 

Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), ocorridos em 

âmbito nacional. Ademais, vislumbrou-se fóruns como a Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), principal organização de 
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pesquisadores da área no país. A partir daí, pode-se analisar que ganhou 

destaque a investigação sobre a formação dos profissionais da educação, 

sobretudo em razão do aumento no número de trabalhos desenvolvidos sobre o 

assunto. As organizações que defendem a formação dos profissionais da 

educação, como a Associação Nacional pela Formação de Profissionais da 

Educação (ANFOPE), nesse contexto, exerceram e ainda exercem um trabalho 

ativo.  

Para a discussão que envolve aspectos de formação dos profissionais da 

educação, diga-se de passagem, estreitamente relacionada ao contexto 

econômico, social e político da sociedade contemporânea, tais marcos têm sido 

determinantes. Diante disso, atualmente, a formação desses profissionais 

esbarra na compreensão acerca da revolução do universo do conhecimento, 

potencializada pela exploração tecnológica, a qual alterou significativamente 

inúmeras situações de trabalho e de vida das pessoas. 

As perplexidades acarretadas pela utilização de tecnologias de 

informação e de comunicação para a sedimentação do conhecimento interferem 

– e muito – no processo de formação dos professores do nível superior, o que, 

ademais, torna importantíssima a valorização da formação que lance mão da 

reflexão crítica do profissional sobre o seu próprio trabalho. 

 

5.1 Práxis e Formação Profissional 

 

O aparente abismo existente entre o pensar e o agir e a teoria e a prática 

é, em verdade, um dos desafios a serem enfrentados com relação à formação 

dos profissionais da educação profissional, principalmente ao se pensar sobre a 

formação de pessoas para o mundo atual como a preparação delas para lidarem 

com a instabilidade e com a provisoriedade do saber. Isso significa ter em mente 

o verdadeiro sentido da práxis, que impõe a indissociabilidade entre a teoria e a 

prática. 

Embora Kosik (2002) tenha afirmado que prática e práxis não sejam a 

mesma coisa, vários outros pensadores fazem essa relação. Para o autor, a 

práxis é o determinar a respeito da existência humana, sendo esta resultante da 

elaboração da realidade, isto é, uma atividade que se reproduz historicamente, 

renova-se continuamente e tem seu cerne na prática: 
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A práxis compreende, além do momento laborativo – também o 
momento existencial: ela se manifesta tanto na atividade objetiva do 
homem, que transforma a natureza e marca com sentido humano os 
materiais naturais, como na formação da subjetividade, na qual os 
momentos existenciais como a angústia, a náusea, o medo, a alegria, 
o riso e a esperança não se apresentam como experiência passiva, 
mas como parte do processo de realização da liberdade humana 
(KOSIK, 2002, p. 224). 

  

Para Kosik (2002), a atividade de formar profissionais da educação do 

nível superior somente pode ser entendida como práxis se integrar dois 

contextos: o laborativo e o existencial, e, além disso, se manifestar tanto no 

trabalho transformador do homem como na formação de sua subjetividade. 

Quando não se considera o âmbito existencial, a práxis se perde como 

significado e passa a ser utilizada como meio de manipulação. 

Ainda com relação à práxis, uma de suas características mais 

significativas, segundo Vasquez (1977), é seu caráter finalista, responsável por 

antecipar os resultados pretendidos. Essa noção também é tratada por Kosik 

(2002, p. 221), quando assinala que, na práxis, “a realidade humano-social se 

desvenda como o oposto ao ser dado, isto é, como formadora e ao mesmo tempo 

forma específica do ser humano”. 

É com esta compreensão que Kosik (2002) afirma que a práxis é 

objetivação do homem e do domínio da natureza e realização da liberdade 

humana. Desse modo, ela permite ao ser humano conformar as condições de 

existência que possui, bem como transcendê-las e reorganizá-las. Somente por 

meio da dialética do movimento que se transforma o futuro e se é capaz de 

carregar a essencialidade do trabalho formativo: a sua característica finalista, ou 

a construção “do oposto ao ser dado” (VASQUEZ, 1977). 

Portanto, ao reconhecer o fato de que prepara homens para uma 

sociedade (pretensamente justa e democrática), o profissional da educação 

profissional deve atuar de radicalmente diferente da preocupação máxima que 

intenta o cumprimento de diferentes itens de um programa. Por esse motivo, 

interpretar a práxis como transformação e criação significa colocar para o homem 

um novo sentido, que comungue de uma concepção de mundo e vislumbre uma 

dimensão para o campo da formação dos profissionais do nível superior, ambas 

novas. 

Kosik (2002) afirma que é possível conhecer o mundo, as coisas e os 
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processos ao passo em que são criados, ou seja, reproduzidos espiritualmente 

e intelectualmente, sendo que essa reprodução é entendida como um dos vários 

modos da relação prática do homem com a realidade, cuja dimensão mais 

essencial é a criação da própria realidade humano-social. 

Por sua vez, Gramsci (1986) compreende que o processo de 

conhecimento é práxis, a qual é princípio do conhecimento, sendo que a este é 

inerente o sentido amplo da educação com vistas à transformação do mundo 

material em mundo humano. Assim, a práxis é compreendida como atividade 

humana, real, efetiva e transformadora.  

Enfim, a práxis originária é o trabalho humano e a produção material que 

esclarece a práxis social é a história como autoprodução do homem por si 

mesmo. Por sua vez, o trabalho do homem é, na verdade, a objetivação da 

subjetividade, a fonte subjetiva de todo valor e de toda riqueza. Ao passo que o 

indivíduo não reconhece em cada objeto a subjetividade humana, ele se 

encontra alienado. Sobre práxis da formação, Marx entende que: 

 

A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade 
objetiva não é uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o 
homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o 
caráter terreno do seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou 
não-realidade do pensamento isolado da práxis – é uma questão 
puramente escolástica (MARX, 1991, p. 12). 

 

Para ele, a formação pelo trabalho é a realidade efetiva da história e, 

assim, as atividades do homem deveriam ser tidas como atividades objetivas, já 

que a vida social é essencialmente prática e, de modo fundamental as teorias 

encontram sua solução racional na práxis humana e na compreensão dessa 

práxis. 

Sobre a "experiência formativa", Adorno (1995) trata sobre o assunto a 

partir de duas óticas: a primeira delas, em referência à experiência adquirida em 

contato com determinado objeto que possibilitaria romper as limitações auto 

estabelecidas pelo curso do desenvolvimento da teoria; a segunda, com relação 

à experiência dialética, no sentido de tornar-se experiente, o que quer dizer 

aprender pela mediação da elaboração do processo formativo, que pode ser 

assumido pela relevância dos resultados ou pelo próprio processo. Assim sendo, 

há, na experiência formativa, a pressuposição da existência de uma aptidão, cuja 

falta apontaria para a “semiformação” do rompimento do processo formativo, o 



173 
 

 
 

qual, quando substituído pela adaptação, perderia seu caráter de autonomia. 

Há, em Adorno (1995), também, a ênfase sobre a necessidade de haver 

tempo de mediação e de continuidade que se oponha veementemente às noções 

de imediatismo e de fragmentação da racionalidade formal da indústria cultural, 

a qual, muitas vezes, acaba por "coisificar" vivências em razão da uniformização 

da sociedade administrada e da repressão do processo em relação aos 

resultados. Nesse contexto, deve-se atentar para a perda de articulação entre 

trabalho manual e intelectual, que, no capitalismo tardio, pode ser considerada 

uma tendência objetiva da sociedade em seu próprio modo de produção e de 

reprodução. Portanto, pode-se afirmar que haveria, assim, uma objetivação 

formal da razão, que, como ciência-técnica e força produtiva, interpor-se-ia entre 

o sujeito e a realidade, perdendo-se a capacidade de confrontação desta última 

com o seu conceito. 

O entendimento de Adorno pode ser aproximado da noção de práxis da 

formação segundo Marx, de acordo com quem a formação pelo trabalho é um 

aprendizado mediante a experiência formativa e estabelece articulações entre o 

plano do trabalho e a formação como sendo fatores imprescindíveis à evolução 

para a universalidade do conhecimento. Diante disso, é por meio da práxis que 

o homem se humaniza e, para isso, ele não pode permanecer em sua 

subjetividade: precisa se objetivar, o que só pode ocorrer através da práxis.  

Em outras palavras, o trabalho humano é a práxis fundamental. A partir 

dela, o ser humano consegue se fazer um ser social, tornando-se presente, por 

meio da humanização da natureza e da própria humanização, ao passo que se 

eleva como ser consciente sobre sua natureza e cultura. Pode-se afirmar que a 

produção tem, então, um conteúdo econômico vinculado à produção de objetos 

úteis que satisfaçam às necessidades humanas e, também, um conteúdo 

filosófico vinculado à autoprodução ou à autocriação do homem. 

Basicamente, essa produção existe em razão das necessidades 

humanas. Isso quer dizer que o homem tem necessidades e precisa produzir 

para satisfazê-las. De acordo com isso, se o animal somente produz 

imediatamente porque tem necessidade, o homem o faz mediatamente. 

Contudo, ao se desvincular de suas necessidades, elas não mais apresentam 

seu caráter primário, qual seja o instintivo e natural, de modo que são satisfeitas 

e recriadas de uma forma humana. O homem não é apenas um ser de 
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necessidades naturais: ele inventa e cria suas próprias necessidades, superando 

seu ser natural e gerando a si mesmo. 

A formação dos profissionais da educação tem sido objeto de estudos, os 

quais frequentemente demonstram a importância da desvinculação entre o 

pensar e o agir como sendo verdadeiro obstáculo à concretização do trabalho 

pedagógico, ao qual se deve atribuir a característica de possibilitador de ações 

dialógicas, revolucionárias e transformadoras do mundo e das pessoas, e não  

de repetidor de modelos e padrões cristalizados. 

A idealização sobre tais ações acarreta em apresentar às discussões a 

articulação entre a experiência e a reflexão, dimensões básicas da vida humana. 

Por isso, um processo de formação continuado deve considerar a relação 

prática/teoria/prática como a essência dos programas de trabalho. A este 

respeito, Vasquez considera que: 

 
A dependência da teoria em relação à prática e a existência desta 
como os últimos fundamentos e finalidades da teoria evidenciam que a 
prática concebida como uma práxis humana total tem a primazia sobre 
a teoria; mas esse primado, longe de implicar uma contraposição 
absoluta à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela 
(VASQUEZ, 1977, p. 234). 

 

É sabido que só artificialmente, por meio de abstrações, a teoria e a 

prática podem ser separadas. Por esse motivo, entender o movimento dialético 

prática-teoria-prática possibilita observar as influências teóricas sobre a prática 

profissional e sobre as possibilidades que essa prática tem de fornecer 

elementos para teorizações, o que pode resultar em nova prática. 

Ao se formar profissionais da educação profissional, deve-se atentar à 

integração da teoria e da prática, objetivando o oferecimento de estudos de 

relevância social e indissociavelmente articulados à sua atuação em diferentes 

práticas sociais. Portanto, a reflexão sobre a práxis alcança a perspectiva da 

abrangência de amplitude, complexidade e incompletude do tema. Em verdade, 

esse tema não é novo, embora a renovação e revitalização sejam constantes no 

que se refere à busca por respostas às questões de quem é o homem e o que 

ele faz, dada a sua condição epistemológica e social. Tais questões 

acompanham a própria evolução da educação e assumem diferentes 

representações em contextos históricos e momentos diferentes. 

É em meio a esses cenários históricos que se nota que não se nasce 
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humano, mas sim se faz humano, aos poucos, na prática social de que se faz 

parte. Assim sendo, o homem se torna homem, humanizando a si e aos outros. 

Educação é o nome atribuído a este processo histórico e social, corporificada e 

concretizada pela unidade que estabelece entre a teoria e a prática (PINTO, 

1994). 

As discussões travadas, atualmente, a respeito da formação dos 

profissionais da educação profissional demonstram a urgência de se considerar 

o trabalho pedagógico como uma fonte de conhecimento dos problemas 

educacionais, bem como sustentam a inadequação do recurso excessivo a 

técnicas que buscam dar respostas para as dificuldades e para as angústias 

vivenciadas na ação concreta desses profissionais. 

Em suas ações educativas, tais profissionais têm que lidar com a 

apropriação do conhecimento sistematizado, além dos significados da cultura, 

da construção de saberes e da dinâmica da organização do espaço universitário. 

Por esse motivo, pode-se compreender que o processo de sua formação se 

relaciona à produção das Universidades, à gestão educacional e à política de 

qualificação, entendidas como “coordenação ou direção de uma pratica que 

concretiza uma linha de ação ou um plano, e uma política de orientação mais 

geral de um processo, direção de mudanças a serem efetuadas” (ANPAE, 1997) 

e que, ademais, “delineiam-se, para além da formas, os compromissos da gestão 

da educação e das políticas que devem nortear a formação de profissionais da 

educação” (FERREIRA, 2003, p. 108). 

Esses entendimentos não podem ser desvinculados da definição e da 

concretização de políticas públicas que valorizem o profissional da educação 

como um ser de saberes próprios resultantes de experiências e capaz de 

contribuir de forma significativa para as discussões sobre o seu trabalho e sobre 

a construção do conhecimento. De acordo com os estudos de Ferreira (2003), o 

compromisso político se liga de maneira direta à aspiração do homem moderno: 

a busca da felicidade. Isso quer dizer que cada um é responsável politicamente 

pela luta por justiça social e por uma sociedade verdadeiramente democrática. 

Além disso, cumpre o entendimento acerca da construção de uma política 

de formação continuada que apresente propostas direcionadas à qualificação do 

profissional da educação, no intuito de se obter melhoria do trabalho, domínio de 

conhecimentos e de métodos do campo de trabalho em que atua. Os temas 
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tratados na formação continuada podem ter como finalidade a superação de 

problemas ou de lacunas no trabalho e a atualização do profissional, ambas 

obtidas a partir do domínio de novos saberes, dados pelas diferentes áreas do 

conhecimento. 

Tornar as políticas de educação objeto de estudo faz com que sejam 

compreendidos os desafios para o exercício da profissão, já que o profissional 

da educação tecnológica precisa da consciência de que a educação prepara o 

homem necessário a cada época e local, segundo o processo de transformação 

que se encontra sendo gerido no tempo e no espaço. 

Ao se tomar como base esse pressuposto, é possível compreender a 

educação como um processo de formação do homem; um fato existencial que 

configura a realidade humana e constitui o homem; um fato social que se refere 

à totalidade das relações da sociedade; um fenômeno cultural que abrange o 

conjunto das transformações realizadas historicamente pelo homem; uma 

atividade teleológica voltada à consecução de determinados fins, dotada de 

intencionalidade; uma modalidade de trabalho social cujo objetivo é o de 

preparar os membros de uma comunidade para o desempenho de determinadas 

funções de trabalho no âmbito do conjunto da atividade geral da sociedade; e 

uma atividade que envolve o grau de consciência social de cada momento 

histórico (PINTO, 1994). 

Traçar reflexões e até debates sobre a educação em uma sociedade 

excludente é uma tarefa árdua. Como prova disso, Saviani (2008) afirma que a 

"educação é um fenômeno exclusivo do ente humano, só os seres humanos têm 

a capacidade de chegar a ela” e que "o entendimento do caráter da educação 

passa pela compreensão da natureza humana". 

É por isso que o homem é que deve transformar a natureza, e não 

somente se adaptar a ela. Mais do que isso, a natureza é que deve se adaptar 

ao homem, a fim de proteger sua existência enquanto espécie. A partir desse 

ponto, questiona-se: o que torna o ser humano diferente dos animais e qual é o 

elemento que permite uma leitura diferenciada do ser humano? A resposta é 

clara: o trabalho. Isso porque, por ser uma ação intencional e cheia de 

significados, o trabalho torna os humanos seres únicos e singulares no espaço 

terrestre, até porque “o trabalho se instaura a partir do momento em que seu 

agente se antecipa mentalmente à finalidade da ação. Consequentemente, o 
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trabalho não é qualquer atividade, mas uma ação adequada a finalidades” 

(SAVIANI, 2008, p.15). 

É a partir da intervenção humana na natureza que ela se humaniza e, 

consequentemente, são criados novos elementos. Quando cria utensílios, o 

homem produz cultura. A respeito da caracterização e da manifestação desse 

trabalho na cultura, Saviani compreende que a educação é “um processo que se 

caracteriza por uma atividade mediadora no seio da prática social global” (2003, 

p. 120). Assim sendo, por se considerar que a educação deve ser direcionada a 

uma sociedade concreta e determinada historicamente, como elemento 

mediador, ela se situa frente às demais manifestações sociais em termos de 

ação recíproca. 

O princípio de uma formação de qualidade, sobretudo no que diz respeito 

aos profissionais da área em questão, envolve contradições da história. Isso 

porque, por ser portadora de determinadas responsabilidades, a educação é 

uma atividade contraditória, principalmente porque implica a 

assimilação/conservação do passado e a transformação/criação de novos 

saberes, porque se realiza no interior das contradições próprias de uma 

sociedade de classe; e porque, ao mesmo tempo em reproduz e perpetua o 

saber e as condições existentes, possibilita sua crítica e superação (CURY, 

1992). 

Por estar a sociedade alicerçada na exploração do homem pelo homem 

e na alienação da força de trabalho e dos seus produtos, a educação reflete, 

reforça e reproduz tal realidade. É por esse motivo que, por ser compreendida 

como atividade contraditória, a educação, por vezes, se apropria da cultura 

existente, analisa-a criticamente e a recria, de modo que sirva de instrumento de 

transformação da realidade atual. Nesse cenário é que importa assumir a 

proposta de Marx (1982): para além da interpretação do mundo, o homem deve 

transformá-lo, o que garante que o conhecimento não sirva somente como 

enfeite ou diletantismo. A educação não deve se ocupar com qualquer conteúdo 

ou assumir qualquer forma: 

Qualquer que seja o campo de atividade a que o intelectual se aplique, 
a reflexão sobre o trabalho que executa, os fundamentos existenciais, 
os suportes sociais e as finalidades culturais que o explicam, o exame 
dos problemas epistemológicos que a penetração no desconhecido 
mundo objetivo suscita não podem ficar à parte do campo de interesse 
do pesquisador, que precisa conhecer a natureza do trabalho que 
executa (PINTO, 1994, p. 340). 
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Todo o processo que envolve a educação perpassa a mediação histórica 

da existência do homem, pois intenta colaborar a solidificação de rumos para a 

sociedade distintos dos já existentes. Assim, cumpre entender a educação de 

maneira dinâmica, sendo ela um processo desvinculado de uma prática técnica, 

política e simbólica, que se desenvolve como autêntica atividade de trabalho. 

Neste sentido, Adorno compreende educação como: 

 
[...] a minha concepção inicial de educação. Evidentemente não a 
assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito 
de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não e mera 
transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi 
mais do que destacada, mas produção de uma consciência verdadeira 
(ADORNO, 2000, p. 141 – grifos do autor). 

 

 O intelectual em comento considera isso mais do que mera declaração 

de importância, mas sim verdadeira exigência política, o que quer dizer que, para 

a democracia operar conforme seu conceito, ela demanda pessoas 

emancipadas, porque “uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto 

uma sociedade de quem é emancipado” (ADORNO, 2000, p. 143).  

Diante disso, o profissional da educação profissional é formado de 

maneira interligada ao modelo de produção vigente na sociedade à época, e é 

submetido a influências diversas, que podem ser oriundas do modo de produção 

e da formação social e ideológica do capitalismo. Ao se contrapor a tais 

influências, o profissional em questão precisa utilizar sua capacidade reflexiva e 

pedagógica, principalmente com base na ciência e no conhecimento acumulado 

ao longo da civilização, sem, é claro, esquecer-se do caráter político do ato que 

exerce para operar interferências qualitativas sobre a realidade que o circunda. 

Com o objetivo de que o trabalho traga frutos, há que se providenciar uma 

formação dos profissionais da educação profissional fundada, sobretudo, no 

conhecimento científico, técnico, ético, estético e político, atentando-se, 

ademais, para o fato de que, como qualquer outra profissão, ela exige 

competência tal que garanta o pleno exercício profissional. Essa competência 

diz respeito ao domínio dos métodos e das técnicas especializadas relacionadas 

ao campo educacional. À medida que os profissionais em questão estiverem 

melhor munidos das competências citadas, poderão transpor o amadorismo, o 

superficialismo e o espontaneísmo que se percebe em alguns trabalhos 
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pedagógicos. 

Trabalhar como um profissional da educação é perpassado exige 

compromisso social, o que significa ações voltadas ao crescimento intelectual do 

aluno e, ao mesmo tempo, respeito à individualidade e às limitações dele, o que, 

certamente, atuará de maneira positiva no desenvolvimento das suas 

habilidades. O trabalho desse profissional, como uma prática social, não pode 

ser considerado de maneira separada de seu caráter político e profissional, mas 

deve ser caracterizado como atividade que estimula o senso crítico e que 

proporciona paixão e prazer a quem a exerce. 

Para incentivar seu trabalho, o profissional do nível superior precisa estar 

atento aos desafios e às exigências trazidos pela realidade social, educacional 

e escolar do ambiente em que está inserido. Somente assim se garantirá 

sensibilidade, coragem e competência para lidar com os riscos inerentes ao 

processo educacional, conforme exigido pelo eixo a partir do qual a educação se 

constrói. Não obstante, a autonomia necessária para lidar com diferenças e 

diversidade de ideias e de ações, tendo capacidade para assumir os 

preconceitos e o conservadorismo que existe em cada um igualmente deve ser 

preservada. 

O dia a dia do profissional do ensino superior não se desenrola de acordo 

com prerrogativas já estabelecidas. Isso quer dizer que não há uma receita a ser 

seguida, e sim que a rotina, o cotidiano do trabalho é construído com base em 

engajamento contínuo do profissional com o seu trabalho e com a sua busca de 

contribuir política e educacionalmente. Isso tudo com vistas a que os alunos 

auxiliem na construção de uma realidade que envolva sociedade e Universidade 

mais democráticas. 

Se o intento for mesmo o de atingir tais objetivos, deve-se ter em mente, 

com claridade, que o profissional em questão precisa se questionar sobre seu 

próprio trabalho, de maneira que possibilite reflexões acerca do tipo de escola 

que pretende construir, bem como de sociedade, de homens e também quais as 

alternativas que pode apontar para solucionar os problemas existentes no 

sistema educacional. Mesmo sendo complexo fazê-lo, a motivação para a 

melhoria da a qualidade de ensino ofertado pelas instituições brasileiras pode 

ser eixo garantidor dessas reflexões. 

Ademais, tais questionamentos não podem ser feito de maneira pontual 
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por um ou dois profissionais, tampouco observar as vontades particulares deles, 

mas é imprescindível que as universidades, a partir de uma gestão participativa, 

fomentem projetos articulados que funcionem eficientemente e atendam, de 

maneira necessária, a um processo de construção em parceria, porque: 

 
Dessa forma, a gestão da educação assume, mais do que nunca, o 
papel fundamental na condução da educação e do ensino. Sua 
importância torna-se cada vez maior na interdependência destas 
relações, o que nos incita a ressignificar seus conceitos e sua prática, 
na configuração da realidade global em que vivemos, a fim de garantir 
as possibilidades de, efetivamente, assegurar o ‘passaporte’ para a 
cidadania e o mundo do trabalho (FERREIRA, 2008, p. 297). 

  

Esse desafio urge ter seu entendimento relacionado à noção de 

movimento social, não por retirar das instituições responsabilidade sobre o 

trabalho pedagógico, mas por determinar o envolvimento delas com a discussão 

e com a reflexão sobre problemas e dificuldades atravessados pela sociedade 

atualmente. 

A Universidade, com o objetivo de lançar mão deste envolvimento, não 

pode se deixar levar pela tentativa de ser um espaço corporativista, cujos 

princípios sejam autoritários e perversos e defendam grupos específicos e 

desligados dos interesses gerais e da vontade da maioria. Ainda assim, é 

importante que se reflita acerca do trabalho dos profissionais da educação 

profissional, os quais não devem ser considerados donos do saber, mas sim 

pessoas atuantes na reconstrução do conhecimento por parte dos alunos. Por 

esse motivo é que não se aceita a noção de que o trabalho é embasado na 

transmissão de conceitos e de regras sobre noções abstratas. 

Enfim, é objetivo do conhecimento possibilitar ao aluno o estabelecimento 

de pontes reais entre a sua história de vida, as suas experiências e o 

conhecimento sistematizado que ele necessita apreender. Assim, compreender 

o conhecimento como o elemento que medeia da relação pedagógica entre o 

professor e o aluno e que objetiva a apropriação crítica e a construção de um 

novo conhecimento por parte de discentes e docentes é atitude de completa 

relevância para o processo de ensino-aprendizagem. 

Atualmente, porém, vislumbra-se um momento de caos, em que a 

sociedade mundial encontra-se em verdadeira crise, envolvendo o plano 

econômico, social e político, ultrapassando as fronteiras internacionais e 

atingindo o mais profundo de cada ser humano. Nesse sentido: 



181 
 

 
 

Vive-se à violência da rapidez das comunicações; vive-se a violência 
causada pela transnacionalidade dos modos de pensar, sentir e agir 
de todas as culturas, abalando culturas e valores locais e 
‘transmutando’ formas tradicionais de produção da existência e de 
organização social. Vive-se o tempo em que ‘tudo vale e tudo pode, e 
porque tudo pode nada mais vale’. Pode-se tudo! E, nesta amoralidade, 
a violência toma lugar nas suas mais aviltantes formas, afetando 
indivíduos, famílias, instituições sociais e nações (FERREIRA, 2002, p. 
23). 

 
  

Frente à perda de referências, são divulgados cada vez mais movimentos 

que demonstram comprometimento com o fim de uma postura meramente 

contemplativa dos fatos, cujo intento é o de propiciar aos indivíduos o 

protagonismo da história. Tais movimentos pretendem somar forças para 

colaborar com a construção de um futuro possível e mais fecundo, desafiando 

as contradições contemporâneas.  

Para tanto, a sociedade tem buscado, conscientemente, modos de, 

organizando-se, contribuir para o fortalecimento da sociedade civil, no intuito de 

criar uma nova estrutura democrática da sociedade. Nessa perspectiva, os 

profissionais da educação tecnológica e da educação, considerada política e 

trabalho de formação, precisam buscar pela inquietude, e, assim, fomentar 

discussão, confrontar ideias e contribuir para os movimentos populares, a fim de 

que os alunos desenvolvam uma visão crítica diante do mundo em que vivem e 

com que se relacionam. 

Não há como, pois, o processo educativo não estar relacionado ao plano 

político, vez que assume postura de mediação, ao discutir temas que permeiem 

o cotidiano das pessoas e que deem uma dimensão política à educação. 

Ademais, o profissional universitário tem a necessidade de estar atento ao 

processo histórico em que está inserido, trazendo para as discussões 

pedagógicas a dimensão concreta e política da vida. Ainda, não há como fazer 

reflexões acerca da dimensão do trabalho desse profissional sem inter-relacioná-

la com a dimensão política. Diante disso, 

 

Um novo pensar, sentir, agir e respeitar se faz urgente e necessário na 
formação de profissionais da educação que formam educandos para a 
cidadania no mundo hodierno marcado pela violência, pela 
desumanização, pela competitividade e acirramento do individualismo 
(FERREIRA, 2003, p. 31). 
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De acordo com Ferreira (2003) ainda, as políticas que envolvem a 

formação dos profissionais da educação profissional devem tratar dessa 

realidade, sobretudo ao se engajar com instrumentos de transformação 

coletivos, com a violência e a exploração, o que levaria à construção plena da 

cidadania. Por esses motivos, é importante: 

 

Repensar novas políticas de ensino significa pensar em políticas de 
formação de professores, de profissionais da educação e, 
consequentemente, nos compromissos da gestão da educação. 
Políticas educacionais são diretrizes ou linhas de ação que definem ou 
norteiam as práticas e lhes dão sentido. A gestão da educação coloca 
em prática os objetivos das políticas educacionais a fim de concretizar 
as direções traçadas. É o processo de coordenação da execução de 
uma linha de ação que vai gerar novas políticas na interação com a 
realidade. Portanto, pensar em políticas de ensino significa 
comprometer-se com todas as diretrizes e bases da educação nacional 
expressas na Lei 9.394/96 que ‘disciplina a educação escolar, que se 
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições 
próprias’ (BRASIL, 1996, Art. 1º § 1º) (FERREIRA, 2004, p. 2). 

  

É a partir disso que se estabelece o desafio imposto aos profissionais da 

educação profissional e à gestão da educação, sobretudo se pensado com 

relação à interpretação das políticas públicas e à construção de novas políticas 

e projetos acadêmicos, políticos e pedagógicos que sejam sinônimos de uma 

nova ética, esta fundada em valores que garantam a toda sociedade condições 

possibilitadoras de uma vida digna e de uma existência pautada na cidadania. 
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6 O IFPR E A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: POR 

UMA FORMAÇÃO POLITÉCNICA 

 

Neste capítulo, apresentam-se subsídios para novas políticas públicas 

voltadas a formação continuada dos profissionais da educação tecnológica. Para 

tanto se partiu de um estudo de caso realizado em uma instituição de ensino 

federal, o Instituto Federal do Paraná – IFPR, que integra a Rede Federal e 

trabalha no sentido de consolidar o projeto de formação integral dos seus 

estudantes.  

Buscando compreender a existência ou não de uma política de formação 

continuada aos profissionais da educação tecnológica do IFPR, foi realizada uma 

pesquisa semiestruturada junto aos docentes dos 25 Campus, sendo que os 

dados apresentados na sequência, são fruto da participação de 117 professores 

que responderam a referida pesquisa (Apêndice I), num universo de 883 

docentes. 

Os dados da investigação do problema de pesquisa, que originou o objeto de 

estudo desta tese – os desafios da formação politécnica aos profissionais da 

educação tecnológica mostram a necessidade urgente da construção de política 

públicas aos profissionais da educação profissional e tecnológica em exercício 

na rede pública de educação básica na Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. Neste contexto, os dados coletados apresentam-se 

analisados à luz da teoria que embasa a tese na sua totalidade. Os resultados 

da pesquisa são na perspectiva da relação educação e trabalho fundamentado 

na formação omnilateral e na politecnia. 
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6.1 - Percurso Metodológico e Apresentação dos dados da Pesquisa 

  

Esta pesquisa possui como perspectiva de método o Materialismo 

Histórico constituído pela lógica dialética, como já anunciada na introdução desta 

tese. Um movimento de apreensão da realidade começa a desenvolver-se a 

partir da análise dos dados empíricos coletados, considerado, neste contexto, 

um primeiro nível de abstração do objeto de estudo como processo de 

aprofundamento do conhecimento. 

É por isso que o pensamento sobre o objeto de estudo necessita 

sempre de algum apoio em seu movimento, criado precisamente pela 

experiência antecedente do conhecimento, que é a que se fixa nas categorias 

da dialética materialista, diz Kopnin (1978). Só é possível revelar a essência do 

objeto no processo histórico real de seu desenvolvimento, enquanto fenômeno 

social. 

A base do conhecimento da dialética na perspectiva histórica ajuda a 

desvelar o problema, pois, utilizando-se da correlação entre o pensamento 

individual e o social, a premissa metodológica indispensável na solução do 

problema foi a unidade entre o lógico e o histórico. O lógico, nas palavras de 

Kopnin (1978), reflete não só a história do próprio objeto como também a história 

do seu conhecimento. 

Enquanto ato de conhecimento, a investigação se realiza com base na 

interação prática do sujeito com objeto de estudo, constituindo, a partir da análise 

dos dados coletados, uma forma teórica de apreensão deste objeto. 

Ao considerar tais pressupostos do método na perspectiva dialética, 

optou-se por determinados instrumentos para a realização da pesquisa de 

campo, como: pesquisa bibliográfica (para o polo teórico), e entrevistas 

semiestruturadas (para o polo empírico). Foi realizado o Estado da Arte da 

produção científica na área das políticas públicas direcionadas a formação e 

trabalho de professores no Brasil, a partir das categorias do trabalho e educação, 

política educacional, politecnia e formação profissional, levando em 

consideração os trabalhos publicados, na Revista Educação & Sociedade, do 

Centro de Estudos Educação e Sociedade – Cedes e no banco das teses 

disponíveis na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– CAPES, no período de 2008-2016, conforme já sistematizado no Capítulo 2 
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desta tese.  

 

6.2 - A Escolha da Instituição a Ser Pesquisada 

 

Conhecedor da realidade do IFPR e com base na alínea b do inciso VI, 

art. 7º, e no art. 8º da Lei de criação dos IFs, que consiste em objetivo dessas 

instituições ministrar, em nível superior, cursos de Licenciatura, bem como 

programas especiais de Formação Pedagógica, visando à Formação de 

Professores para a Educação Básica, pretende-se analisar através do resultado 

de pesquisa semiestrutura, aplicada junto aos docentes do IFPR, os limites e as 

efetivas possibilidades das políticas de formação continuada de qualidade na 

educação superior, para os profissionais da educação em exercício na rede 

pública da educação tecnológica, bem como fornecer subsídios para novas 

políticas públicas, no que se refere a formação continuada dos profissionais da 

educação tecnológica, de forma particular da Instituição pesquisada.  

Conforme preconiza a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, os 

Institutos Federais (IF) devem destinar, no mínimo, cinquenta por cento das 

vagas para a educação profissional técnica de nível médio e, no mínimo, vinte 

por cento das suas vagas para “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” (artigo 7º, inciso VI, alínea b).  

Isso indica que abordar a formação (pedagógica) de docentes para 

atuarem na Educação Básica e Profissional é tema de grande relevância. 

Mediante o fato da recente implantação dos Institutos Federais no país, e dentre 

eles o IFPR, ainda é precoce afirmar algo acerca da identidade docente dos 

professores dos IF e mesmo falar de uma política de formação pedagógica 

instituída.  

Pela natureza pluricurricular do IFPR, pela sua atuação nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, nos parece que a temática da formação dos 

professores do IFPR é muito mais complexa e desafiadora do que nas próprias 

universidades, que trabalham especificamente com ensino superior e pós‐

graduação e, por isso, deveria ser tratada com a importância com que tal 

complexidade precisa ser abordada.    
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Buscando compreender essa complexidade, optou-se pelo Estudo de 

Caso, que está entre os tipos de pesquisa qualitativa, característicos. Conforme 

Sarmento (2003), “o estudo de caso pode definir-se como ‘o exame de um 

fenômeno específico, tal como um programa, um acontecimento, uma pessoa, 

um processo, uma instituição, ou um grupo social”. Como ele também pode 

assumir plasticidade suficiente para ser utilizado de forma tão diferenciada, 

através deste “caso particular”, dos professores ouvidos nos campus do IFPR, 

pode-se compreender as políticas e práticas que tem se efetivado na Instituição. 

A partir da explicitação dos pilares metodológicos, prossegue-se na 

apresentação e na discussão de alguns resultados da pesquisa, especialmente 

colhidos através da entrevista realizada com os professores do IFPR. A ênfase 

do estudo é dada aos significados e impactos dessa formação para o trabalho 

como docentes da educação profissional e tecnológica 

Segundo Triviños (1995), a entrevista semiestruturada tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses 

que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a 

novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal 

seria colocado pelo investigador-entrevistador.  

Ainda conforme o autor, a entrevista semiestruturada 

 
“favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 
explicação e a compreensão de sua totalidade”, além de manter a 
presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta 
de informações (TRIVIÑOS 1987, p. 152). 

 

Nesta mesma direção Manzini (1991), completa que 

 
a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o 
qual se confeccionou, nesta pesquisa, um roteiro com perguntas 
principais, complementadas por outras questões inerentes às 
circunstâncias momentâneas à entrevista.(MANZINi 1991, p. 58). 

 
 

A entrevista semiestuturada para o autor, poderá apresentar informações 

de forma mais desprendida, ao passo que as respostas não estão condicionadas 

a uma padronização de alternativas. 

Para ambos os autores, o ponto comum está na exigência de perguntas 

principais e básica sem vista do objetivo da pesquisa.  
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Neste sentido, Manzini (1991) salienta que  

é possível um planejamento da coleta de informações por meio da 
elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os objetivos 
pretendidos. O roteiro serviria, então, além de coletar as informações 
básicas, como um meio para o pesquisador se organizar para o 
processo de interação com o informante. (MANZINI, 1991, p.2) 

 

Entende-se que a pesquisa na formação do profissional da educação 

deva desenvolver-se em sua totalidade, com o objetivo de captar a realidade 

dinâmica e complexa do objeto de estudo no seu contexto histórico. Conforme 

Minayo (1998), deve-se trabalhar: 

 
[...] com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (...) Enquanto cientistas 
sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos 
apenas a região “visível, ecológica, morfológica e concreta”, a 
abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das 
ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 
equações, médias e estatísticas.(MINAYO, 1998, p. 21-22). 

 

A autora afirma que é necessário levar em conta o contexto, o qual tem 

uma lógica contraditória que envolve múltiplas situações. Nesse sentido, é 

necessário que o profissional da educação tecnológica aprenda a construir um 

"olhar diferenciado" capaz de abordar com propriedade as múltiplas 

determinações do real e de registrá-las para estudo posterior. (ZANELLA, 2000) 

A pesquisa sobre a formação do profissional da educação tecnológica, 

portanto, deve partir da percepção da realidade social, que vai ser apreendida 

pelo pensamento, tornando-a o concreto de pensamento. Como afirmava Marx 

(1982), assim é que se poderá vislumbrar soluções pertinentes para os 

problemas e déficits existentes. 

Faz-se necessário partir do “todo”, que é o conhecimento objetivamente 

existente, “um todo que é dado ao homem imediatamente em forma sensível, 

isto é, na representação, na opinião e na experiência" (KOSIK, 2002) e do “todo” 

real, para se obter a realidade. 

Como já apresentado na introdução, esta tese objetiva analisar os limites 

e as efetivas possibilidades das políticas de formação continuada de qualidade 

na educação superior, para os profissionais da educação em exercício na rede 

pública de educação básica, buscando fornecer subsídios para as políticas 
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púbicas, no que concerne à formação continuada dos profissionais da educação 

tecnológica. 

Constata-se que a compreensão da realidade depende essencialmente 

da capacidade de o sujeito apreender o novo e a contradição. Para tanto, optou-

se por realizar um estudo de caso, visto “o desejo de entender um fenômeno 

social complexo” (YIN, 2005), com o objetivo de focalizar a realidade de forma 

complexa e contextualizada, buscando conhecer e compreender melhor as 

políticas de qualificação dos profissionais da educação tecnológica. 

Para Ponte (1994) 

 
O estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa, cujo objeto é o 
estudo de uma unidade que se analisa profundamente. Visa conhecer 
o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e 
identidade própria. É uma investigação que se assume como 
particularista, debruçando-se sobre uma situação específica e 
procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. 
(PONTE, 1994, p.2). 

 
 

Percebe-se que o estudo de caso fornece, em muitas pesquisas, dados 

que manifestam elementos singulares, os quais enriquecem a pesquisa 

qualitativa, a qual, em alguns casos, permite a possibilidade de estabelecer 

comparações entre realidades similares, ou seja, resultados levantados no IFPR 

podem fornecer indícios e pistas sobre a formação dos profissionais da 

tecnológica. 

 

6.3 – A Análise dos Dados 

 A análise dos dados foi realizada a partir das respostas de 117 

instrumentos respondidos, num universo de 883 docente. O instrumento 

aplicado, através da Planilha Google, que é um aplicativo de planilhas on-line 

permitiu criar e formatar planilhas das respostas dos entrevistados, contem30 

questões (Apêndice 1), sendo 19 questão, com respostas objetivas, as quais são 

analisadas a partir de gráficos e 09 questões subjetivas, as quais terão suas 

respostas transcritas e analisadas. 

 A pesquisa buscou traçar o perfil dos entrevistados. Descreve-se a seguir 

os dados profissionais dos mesmos. Inicialmente serão analisadas as questões 

de n° 01 a 21, que tiveram respostas objetivas. 
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 6.3.1 –Instrumento de Pesquisa - Respostas Objetivas 

 

 Em relação à titulação de seu corpo, a instituição pesquisada apresenta, 

a seguinte realidade ( Gráfico 8): 

 

GRÁFICO 8 – TITULAÇÃO MÁXIMA DOS ENTREVISTADOS 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

Um dos passos importantes para garantir um ensino de qualidade é ter 

um bom quadro de profissionais. Em relação a isso a realidade do IFPR é muito 

boa, pois, a mesma tem em seu quadro: 61% de Mestres, 28% de Doutores e 

3% de Pós-Doutores, totalizando 92%. Esses números atendem as exigências 

da nova LDB, que institui em seu artigo 52 que o corpo docente de uma 

instituição deve ter titulação de no mínimo 30% de mestre e/ou do doutor. 

Aumentar ainda mais a quantidade de mestres e doutores, é um desafio para o 

IFPR. 

Em relação à área de conhecimento (graduação ou bacharelado) 

(questões 1.1 e 3)  dos entrevistados, a qual é exigida como titulação mínima, 

no concursos públicos do IFPR, a pesquisa apresentou a seguinte realidade 

(Quadro 9) 
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Doutores
28%

Especialistas
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Pós-Doutorado
3%

Graduação
3%Título do Gráfico
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GRÁFICO 9 – ÁREA DE CONHECIMENTO DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

O número de docentes que não tem licenciatura é alto, pois dos 117 

entrevistados, somente 115 responderam a essa questão. Deste total, somente 

58 têm licenciatura, o que representa 47,8% dos entrevistados e reforça a 

urgência da implantação de política pública de formação continuada, com ênfase 

na qualificação pedagógica. 

Em relação à questão n° 2, que perguntava em qual Instituição trabalha, 

bem como o local de trabalho (Campus ou Campus Avançado) e quantos anos 

de profissão docente e quantos anos de profissão docente? As respostas foram: 
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GRÁFICO 10 –INSTITUIÇÃO QUE OS ENTREVISTADOS TRABALHAM 

  

 

 Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

Com exceção de um entrevistado, o qual informou que trabalha no 

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, mas deve ter sido um equivoco ao 

responder a questão, pois o mesmo ao informar seu campus de trabalho 

informou um Campus IFPR. Os demais responderam que trabalhavam em um 

dos 20 Campus ou um dos 05 Campus Avançados do IFPR, o equivalente a 

99,1% dos entrevistados. 
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GRÁFICO 11 - LOCAL DE TRABALHO DOS ENTREVISTADOS (CAMPUS OU 

CAMPUS AVANÇADO)  

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

 Em relação ao local de trabalho (Gráfico 11), docentes de 19 dos 20 

Campus participaram da pesquisa, representando 96%. Quanto aos Campus 

Avançados, os docentes de todos os 05 participaram, correspondendo, pois, a 

100%.  O único Campus que não teve nenhum docente respondendo à pesquisa 

foi o de Paranavaí, o que, porém, não prejudicou a análise da pesquisa. Os 

Campus de Curitiba e Palmas foram os que mais participaram, por serem os 

maiores do IFPR. 
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GRÁFICO 12 - QUANTOS ANOS DE PROFISSÃO DOCENTE 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

 Os dados do Gráfico 12, que apresenta o tempo de exercício docente, 

apontam para o fato de que muitos profissionais já atuavam antes de 

ingressarem no IFPR, ou seja, 59%. Ademais, 22% declararam que têm entre de 

10 a 15 anos de experiência e 37%, mais de 15 anos no exercício da profissão. 

Aqui se faz necessário lembrar que o IFPR foi criado em 28 de dezembro de 

2008 e que seu primeiro concurso público foi realizado em 2009, o qual 

selecionou seus primeiros docentes. 
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GRÁFIC0 13 – O ENTREVISTADO POSSUI PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

A pós-graduação agrega atualização acadêmica à formação. É a 

oportunidade de se especializar em uma área de atuação e, com isso, enriquecer 

o currículo. Pode-se considerar esta necessidade como visível na pesquisa, pois 

a maioria dos docentes do IFPR (98%) possui pós-graduação (stricto ou lato 

sensu). 

 

GRÁFICO 14 - PÓS-GRADUAÇÃO RECONHECIDA PELA CAPES/MEC 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 
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A questão 04, além de questionar se o entrevistdado tinha pós-gradução, 

buscava saber se a mesma era reconhecida pela Capes. Referida questão foi 

respondida por 115 docentes, entre os quais 03 (Mestrado em Química e 

Mestrado em Farmácia, da Universidade Federal do Paraná e Mestrado em 

Ciência da Computação, da Universidade Estadual de Maringá) afirmaram que 

sua pós não era reconhecida. . Ao se fazer uma busca pelo site da Capes42, 

verifica-se que os dois cursos da UFPR são reconhecidos, sendo que o Mestrado 

em Farmácia – área Ecologia e Conservação tem conceito 5 e o de Química, 6. 

O curso de Ciência da Comptação da UEM, por sua vez, tem conceito 3. Dois 

dos docentes que responderam dessa forma à questão são de 

CampusCampus(Pinhais e Foz do Iguaçu) e um deles é deCampusCampus 

Avançado (Coronel Vivida). 

 

GRÁFICO 15 - TEMPO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL FORA DO 
MAGISTÉRIO 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

A Questão n° 06 versava sobre o tempo de exercício profissional fora do 

magistério e o resultado mostra aponta que 44% dos entrevistados atuaram em 

outra profissão. Esta experiência fora do magistério é fundamental na educação 

                                                           
42 Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitat
ivoPrograma.jsf?areaAvaliacao=0&cdRegiao=4&sgUf=PR&ies=339012>. Acesso em: 25 ago. 
2016 
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https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=0&cdRegiao=4&sgUf=PR&ies=339012
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profissional, pois, para Nóvoa (1992), a “troca de experiências e a partilha de 

saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar simultaneamente, o papel de formador e de formando”. 

Outra variável a ser considerada é que a busca pelo serviço público, entre 

outros fatores, está na estabilidade no emprego e no plano de cargos e salários 

do servidor federal. 

 

GRÁFICO 16 – TEMPO DE ATUAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO 

E SUPERIOR FORA DO IFPR 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

 

O Gráfico 16 mostra a experiência que os docentes tiveram no Ensino 

Fundamental e Médio. Dos entrevistados, 54% atuam a mais de 05 anos nesta 

modalidade de ensino e  55 % têm experiência no Ensino Superior, antes do 

IFPR.  

Tais experiências são importantíssimas para sua atuação junto aos cursos 

técnicos, tecnólogos e superiores da Instituição.  
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GRÁFICO  17 – QUAL FOI O ANO DE INGRESSO NO IFPR? 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017 

 

Em relação ao ano de ingresso, percebe-se que, entre os anos 2010 e 

2013, ingressaram através de concurso público no IFPR a proporção de 57% 

dos funcionários e, no ano de 2015, mais 21%, totalizando, nesses 04 anos, 78% 

dos docentes da Instituição. Um dado a ser considerado é o fato de o IFPR ter, 

em seu quadro docente, antes da sua criação, docentes que migraram da antiga 

Escola Técnica da UFPR para o IFPR. Os anos 2008 e 2009 foram partesde 

período em que praticamente não houve concursos públicos no IFPR, devido a 

questões políticas. 
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GRÁFICO 18 – QUAL O TIPO DE VÍNCULO FUNCIONAL DO ENTREVISTADO 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

Conforme o artigo 20 da  Lei nº 12.772/2012, o Professor dos IFs 

ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal 

será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: 20 ou 40 horas ou 40 

horas com Dedicação Exclusiva. A pesquisa apresenta que o IFPR temem seu 

quadro (conforme Gráfico 19), quase que a sua totalidade (95%) de docentes 

trabalhando com Regime de Dedicação Exclusiva (DE), o queimplica no 

impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, 

com as exceções previstas nesta Lei. 

As questõesn° 11 e n° 12 foram formatadas em uma mesma questão, as 

quais perguntavam basicamente sobre a carga horária de trabalho semanal na 

IES e qual a carga horária semanal no ensino e em atividades que lhe são 

complementares. 
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GRÁFICO 19 – QUAL A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL NO 

IFPR 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

Percebe-se, pelo Gráfico 19, que a questão da permanência do docente 

no Campus ainda tem gerando interpretações diferentes, pois 46% responderam 

que cumprem entre 14 e 16 horas no Campus. Um número considerável de 

docentes trabalham entre 2 e 4 horas semanais; outro grupo, de 6 a 8 horas 

semanais. Mesmo tendo a Instituição uma Portaria43 que define essa questão da 

permanência, percebe-se que a mesma não está sendo cumprida. Uma das 

justificativas é o fato de que alguns Campus oferecem somente um ou dois 

cursos, o que faz com que os docentes tenham uma baixa carga horária 

destinada ao ensino. A própria Setec tem buscado estabelecer diretrizes gerais 

para a regulamentação das atividades docentes, no âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, através da Portaria n° 17, de 11 

de Maio de 201644. 

 

 

                                                           
43Disponível em:<http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2010/10/Portaria-592-Portaria-de-
Perman%C3%AAncia-com-Anexo.pdf>. Acesso em: 02 set. 2016. 
44 Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=43041-
portaria-setec-n17-2016-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 02 
set. 2016. 
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=43041-portaria-setec-n17-2016-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=43041-portaria-setec-n17-2016-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
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GRÁFICO 20– CURSOS TÉCNICOSEM QUE MINISTRA AULAS 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

 Atualmente, o IFPR oferece 47 cursos técnicos nas modalidades 

integradas, subsequentes e concomitantes, os quais demandam uma presença 

maior dos docentes nesses cursos, fato constatado pelo Gráfico 23. 

Considerando que todos os Campus oferecem cursos técnicos integrados ao 

ensino médio, sendo que o curso técnico em informática é ofertado praticamente 

em todos eles.  Outro fator relevante é que alguns campus oferecem apenas 

cursos técnicos, por serem novos e pela carência de infraestrutura e de recursos 

humanos.  

Na Lei (nº 11.892/2008) que criou os Institutos Federais, verifica-se uma 

ênfase nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio: “ministrar educação 

profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos”.  
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GRÁFICO 21– CURSOS DE GRADUAÇÃO/BACHARELADO QUE 

MINISTRAM AULAS 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

Por ser uma Instituição nova, o IFPR oferece poucos cursos de 

Graduação e Bacharelado, (exceção feita aos Campus de Curitiba e Palmas). 

Muitos  campus ainda nem oferecem essa modalidade de ensino, o que justifica 

a não atuação dos docentes nesses cursos.  
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A questão n° 15 perguntava em que cursos Tecnólogos onde ministra 

aula(s). 

 

GRÁFICO 22– CURSOS TECNÓLOGOS QUE MINISTRAM AULAS 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

O Gráfico 25 deixa claro que a maioria dos campus ainda não oferecem 

os cursos superiores de tecnologia, impedindo assim o trabalho dos docentes 

nessa modalidade de ensino. A não oferta desses cursos é consequência do não 

investimento, por parte do Governo Federal, em infraestrutura, sobretudo em 

laboratórios necessários para os referidos cursos. 
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GRÁFICO 23 – QUANTAS AULAS MINISTRA NOSCURSOS DE 

LICENCIATURA 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

 

Os IFs têm legalmente a obrigação de ofertar 20% das vagas para cursos 

de licenciatura e programas especiais de formação de professores para a 

educação básica e a educação profissional. Nesse sentido, a rigor, fica evidente 

o papel dos IFs no sentido de atuarem na formação de professores em geral e 

na formação de professores para as disciplinas técnicas. 

Considerando-se que o espaço institucional e legal para a formação do 

professor da EPT, como da educação básica em geral, no Brasil, é o curso de 

licenciatura, que se propõe a habilitar o futuro professor em termos de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o ensino, assume-se 

que existe um conhecimento próprio à área do ensino, que é básico para a 

formação do professor da EPT. Entretanto, não se encontram, inclusive na 

própria rede federal, muitos cursos de licenciatura direcionados para a formação 

de professores para a EPT e que contemplem, portanto, as especificidades. 
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A Questão n° 17 perguntava em que Cursos de Mestrado onde ministra 

aula(s). 

 

GRÁFICO 24– QUANTAS AULAS MINISTRA NOSCURSOS DE MESTRADO 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

O Gráfico 24 retrata bem a realidade do IFPR em relação aos Cursos de 

Mestrados oferecidos pela Instituição. Atualmente são três, sendo um no 

Campus Paranaguá (Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade), 

outro em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e o último no 

Campus de Umuarama (Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade), 

além do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o qual 

faz parte da Rede Nacional do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Profissional e Tecnológica (Profept).  
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GRÁFICO – 25 - O ENTREVISTADO POSSUI ALGUMA QUALIFICAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 
 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

 Verificou-se um número considerável de docentes que não tem nenhuma 

qualificação pedagógica (38%), o que reforça a urgência da implantação de uma 

política pública de formação continuada para os docentes do IFPR. 

Na mesma questão foi perguntado se o entrevistado possuía alguma 

qualificação pedagógica e, se sim, qual era.   
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GRÁFICO 26 - QUAL A QUALIFICAÇÃO PEDAGÓGICA DO 
ENTREVISTADO.

 
Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

Um percentual considerável de entrevistados respondeu que possuem 

alguma qualificação pedagógica (66%). O que chama atenção nesse número é 

a compreensão por qualificação pedagógica, a exemplo de participar de 

palestras, de seminários internos, de oficinas e de mini-cursos. 

 

GRÁFICO 27 - EXISTE ALGUMA POLÍTICA OU NÃO DE QUALIFICAÇÃO 

CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO IFPR 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 
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 Para 37% dos entrevistados, o IFPR não tem política de qualificação 

continuada dos profissionais da educação. Nesse contexto, fica claro que é 

preciso pensar a formação docente (inicial e continuada) como momentos de um 

processo contínuo de construção de uma prática docente qualificada e da 

profissionalização do professor. 

 

 

GRÁFICO 28 - EXISTE ALGUM INCENTIVO, APOIO (FINANCEIRO), POR PARTE DO 

IFPR, PARA A QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM NÍVEL 

DE LATO SENSU? 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

A busca por profissionais mais qualificados, com maior conhecimento na 

sua área de atuação, faz da pós-graduação um diferencial devido à maioria dos 

profissionais que terminam a graduação não darem continuidade aos estudos. 

Por isso se tornou imprescindível, pois, formar-se na universidade e deixar a vida 

acadêmica de lado pode ser um erro para quem deseja evoluir na carreira. 

Essa busca, muitas vezes, sobretudo no setor público, depende de 

políticas, as quais também devem contemplar incentivo financeiro, clamor esse 

manifestado pelos docentes, visível no Gráfico 29. 
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GRÁFICO 29 – EXISTE ALGUM INCENTIVO, APOIO (FINANCEIRO), POR PARTE 

DO IFPR, PARA A QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM 

NÍVEL DE STRICTOSENSU? 

 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

Atualmente, o IFPR tem uma política de incentivo para qualificação, 

definida pela Resolução nº 51, de 14 de julho de 2017, a qual dispõe os 

requisitos, critérios e procedimentos gerais de afastamento integral, no país ou 

no exterior, ou parcial, no Brasil, de Professor do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (Professor EBTT) e Técnico Administrativo em Educação (TAE), do 

Instituto Federal do Paraná (IFPR), para participar em programa de pós-

graduação lato sensu, stricto sensu (mestrado ou doutorado), pós-doutorado, e 

estágio vinculado a um programa de pós-graduação stricto sensu ou de pós-

doutorado, sendo-lhes assegurados todos os direitos e vantagens a que fizerem 

jus em razão do respectivo cargo. 

Mesmo tendo essa normativa interna, para 44% dos entrevistados, é 

necessário um incentivo, isto é, apoio financeiro, para a efetivação desta política, 

a qual se torna cada vez mais necessária na procura por um diferencial 

profissional. Quanto mais qualificações e conhecimento o profissional obtiver. 

Além de ser importante para o avanço em sua carreira profissional. 
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http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Res.-51.2017.pdf
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6.3.2 – Instrumento de Pesquisa - Questões Subjetivas 

  

Nas questões dos n° 22 a 30, que são de caráter subjetivo, docentes se 

expressaram com mais liberdade em relação aos temas abordados, o que 

dificultou a sistematização das mesmas, e, assim, as respostas foram as mais 

variadas possíveis, de acordo com as interpretações subjetivas.  

Algumas questões (a 22) foram organizadas a partir de elementos 

pedagógicos, estruturais, políticos, financeiros, de recursos humanos e da 

carreira profissional. 

Considera-se fundamental analisar as políticas de formação continuada 

dos profissionais, que ainda refletem a distância entre a formação profissional 

acadêmica e o campo de trabalho (ação pedagógica).  

Isto significa que os professores devem assegurar-lhes uma cultura 

científica com base em ciências humanas e sociais no que se refere à educação, 

à capacidade de realizar pesquisas e análises de situações educativas de ensino 

e ao exercício da docência em contextos institucionais escolares e não 

escolares.  

Nesta linha de raciocínio, elaborou-se a questão 22, sobre os maiores 

problemas e dificuldades que os entrevistados percebem no exercício de sua 

profissão pedagógica. Dos 117 docentes questionados, 105 responderam à 

questão. 

Em relação a questões pedagógicas, destacam-se as seguintes respostas: 

“A avaliação por conceito é um entrave para explicitar os diferentes rendimentos 

dos alunos; a dificuldade do aluno que trabalha durante o dia e estuda a noite, 

por vezes não consegue acompanhar a aula”; “a grande quantidade de alunos 

por turma são turmas muito grandes e inviabiliza o trabalho”; ”a falta de 

ferramentas pedagógicas para o ensino profissionalizante”;“resistência de 

alguns docentes em trabalhar integrado com os diversos Componentes 

Curriculares”; “adequação da linguagem acadêmica”; “trabalho com os autores 

e textos clássicos”; “ainda não é claro o papel do docente frente as inovações 

proposta pelo IFPR”.  

“Isto gera sobrecarga de trabalho em todas as áreas”; “alunos com pouco 

tempo para estudar alunos descomprometidos e sem ânimo para aprender”; 

“alunos que chegam mal preparados, como se a educação anterior lhe fosse 
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negada ou extremamente superficial”; “comprometimento por parte do 

estudante”; “diversificação nas turmas”; “entendimento entre os docentes do que 

é a educação profissional”; “equipe de orientação pedagógica: pedagogos e 

psicóloga”; “excessivo número de disciplinas por docente”; “falta de apoio aos 

alunos com problemas de aprendizagem”; “falta de interesse dos alunos em 

relação a área técnica’; “o apoio da própria seção pedagógica, que conta com 

somente uma pedagoga, é restrito pelo tempo e volume de trabalho".  

Este apoio, inclusive, deixa muito vaga a questão pedagógica, 

principalmente para os professores com formação somente técnica”; “pouco 

tempo para manutenção de ensino, levando em consideração a diversidade de 

turmas e disciplinas, o alto número de alunos por turma para avaliar e realizar 

recuperações utilizando instrumentos avaliativos diversos visando aulas de 

qualidade e a promoção da aprendizagem suficiente”; “desconheço métodos 

efetivos de aprendizagem”. 

Repertório de atividades criativas - ideias para além do giz e PowerPoint”; 

“sucateamento da educação pública proposto pelo atual governo federal”; “no 

âmbito pedagógico, atuação de "pedabobas" que nunca entraram em sala de 

aula e querem conduzir situações para as quais não estão preparadas”; “suporte 

Pedagógico”; “tempo insuficiente para preparação e manutenção de aulas.  

Pouco interesse e maturidade dos acadêmicos de graduação com relação 

à necessidade do conhecimento teórico para sua profissão”“a dificuldade de 

leitura de adolescentes no ensino e médio e dos jovens da graduação”; “conciliar 

os diferentes horários, conteúdos e avaliações nas diferentes instituições em que 

trabalho; muita liberdade dada aos alunos”; “a falta da recursos para os projetos 

culturais que desenvolvo com as turmas de ensino médio integrado e 

infraestrutura, equipamentos e serviços para os eventos culturais”; “a falta de 

preparo inicial e cuidados que são necessários ter ao abordar assuntos delicados 

em relação a sociedade (política, drogas, sexualidade,...)”. 

Em relação aos estudantes do ensino médio, “a inexistência de uma noção 

sobre a importância da arte e cultura em sua formação”; “o ensino técnico não 

possui horas para o professor aplicar e agregar suas pesquisas com os alunos 

do ensino básico e de graduação”; “o pouco interesse e maturidade dos 

acadêmicos de graduação com relação à necessidade do conhecimento teórico 

para sua profissão; a dificuldade de leitura de adolescentes no ensino e médio e 
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dos jovens da graduação”; “a não clareza da concepção de educação da 

instituição as mudanças no setor educacional sem amplo debate com docentes 

e interessados”. 

As várias mudanças sociais que pressionam um constante fazer 

pedagógico”; “o desrespeito ao professor como profissional e a extrema 

burocratização na área de ensino”; “o desrespeito dos discentes pelo professor 

e pela escola”; “conciliar os diferentes horários, conteúdos e avaliações nas 

diferentes instituições em que trabalho”; “demanda excessiva de projetos”; “falta 

de tempo para preparar atividades didáticas com alto nível de qualidade”; 

“formação insuficiente nas licenciaturas”; “formação pedagógica deficiente nos 

cursos de graduação”; “incompreensão sobre o papel das Ciências Humanas na 

formação técnica”. 

 No que concerne à infraestrutura, as respostas foram: “As dificuldades 

são mais de infraestrutura, políticas e concepção de educação da instituição as 

mudanças no setor educacional sem amplo debate com docentes e 

interessados”; “estrutura física e organizacional do IF”; “falta de estrutura física 

e equipamentos”; “falta de acessibilidade adequada”; “falta de estrutura e de 

ambiência”; “falta de infra estrutura em laboratórios”; “falta de infraestrutura 

(impressão, computadores, internet)”; “espaço Físico inapropriado para 

desenvolver tanto as aulas quanto os projetos de extensão e/ou de pesquisa”; 

“muita burocracia nos trâmites para desenvolvimento de projetos (extensão e 

pesquisa)”. 

 Quanto ao aspecto administrativo-financeiro e a insatisfação sentida, 

responderam: “A burocracia institucional”; “a demanda esmagadora de 

atividades de um docente e a falta de políticas inclusive de acesso para o 

afastamento para cursar pós-graduação”; “a dificuldade de continuidade do 

processo de ensino-aprendizagem”; "toda hora" tem paralisação ou greve”. 

A falta de recursos para os projetos culturais que desenvolvo com as 

turmas de ensino médio integrado e infraestrutura, equipamentos e serviços para 

os eventos culturais; a política na instituição”; “apoio financeiro para aplicação 

de metodologias de ensino inovadoras e engessamento do currículo”; 

“dificuldades, de orientações administrativas vinda da reitoria sobre atividades 

administrativas e pedagógicas”; “extrema burocratização”; “falta de recursos 

didáticos”; “desvalorização financeira”; “falta de recursos financeiros”; “recursos 
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financeiros cada vez mais escassos e pouco reconhecimento da pesquisa 

individual como parte do trabalho”.  

Ausência de recursos materiais, como maior leque de livros didáticos”; 

“atribuição de cargos sem a menor preocupação em preparar as pessoas para 

os assumir”; “espaço Físico inapropriado para desenvolver tanto as aulas quanto 

os projetos de extensão e/ou de pesquisa”; “muita burocracia nos trâmites para 

desenvolvimento de projetos (extensão e pesquisa)”; “estrutura física e 

organizacional do IF”; “atribuição de cargos sem a menor preocupação em 

preparar as pessoas para os assumir”; “extrema burocratização”; “baixo nível 

cultural dos alunos”; “apoio financeiro para aplicação de metodologias de ensino 

inovadoras e engessamento do currículo”. 

 A questão da política institucional também foi manifestada por alguns  

docentes, os quais respondem a questão: “Instabilidade institucional”; 

“instabilidade política”; “problemas oriundos da esfera política nacional”; “falta de 

identidade institucional e enfrentamento de ideias divergentes”; “falta de 

incentivo para participação em eventos; “insegurança institucional causada pela 

frequente mudança de gestão, (do Reitor)”; “a dificuldade de continuidade do 

processo de ensino-aprendizagem; “"toda hora" tem paralisação ou greve”; “falta 

de identidade institucional e enfrentamento de ideias divergentes”. 

 A questão da não existência de política de recursos humanos também foi 

manifestada por alguns docentes em suas respostas: “demanda esmagadora de 

atividades de um docente e a falta de políticas inclusive de acesso para o 

afastamento para cursar pós-graduação”; “a não existência  de cursos de 

capacitação e de Encontros de área”; “falta de falta de formação inicial e 

continuada de gestores docentes e técnicos”; “falta de formação pedagógica”; 

“poucos são os momentos de formação continuada para os docentes; falta de 

incentivo para participação em eventos”; “pouco incentivo para a 

qualificação/aperfeiçoamento do servidor”. 

 Um único docente respondeu que não percebia problemas e/ou 

dificuldades no exercício da sua profissão pedagógica. O que caracteriza não 

conhecer a complexidade e a profundidade do processo pedagógico. 

 Percebe-se que a grande maioria dos docentes com formação de 

bacharelados tem muita dificuldade no trabalho docente, o que demonstra a 

urgência por uma formação pedagógica que o prepare para atuar em sala de 
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aula, que é, para ele, um novo campo de atuação profissional, para o qual não 

foi habilitado. 

Diante do exposto, fica evidente o quanto é relevante que se invista na 

formação pedagógica para o profissional que pretende atuar na docência da 

educação profissional ou mesmo aqueles que já atuam e que a formação 

pedagógica se constitui uma lacuna para o exercício da docência, seja o 

profissional oriundo de um curso de licenciatura ou de bacharelado.  

As respostas não apresentam nenhuma consciência quanto à 

necessidade de uma sólida concepção que norteia a relação trabalho e 

educação e a sua consequente formação.  

Não evidenciam também a compreensão de que a ação pedagógica como 

eixo norteador da educação emancipatória, que priorize a formação omnilateral, 

respeitadas as suas diferenças e liberdade de expressão, a fim de garantir a 

formação de um sujeito crítico, autônomo participativo, justo, consciente e 

responsável não foi expressa o que revela uma total alienação e 

desconhecimento do que seja este conteúdo de trabalho na sua forma mais 

elaborada.  

Ressalta-se, através das respostas que, consideram se, a formação 

continuada importante para nortear a vida do profissional docente da educação 

tecnológica e necessita ser encarada como requisito importante para a melhoria 

do trabalho pedagógico que resulta no processo de aprendizagem.  

Considera-se, o que se defende nesta tese, que a formação continuada 

necessita constituir-se, como política institucional, visando à formação 

pedagógica de seus docentes, Entende-se que um profissional com habilidade 

em uma área especifica e independente de qual tenha sido sua formação 

acadêmica, como docente da educação tecnológica é um profissional da 

educação.  

Assim sendo, para o exercício da docência necessita também dos 

saberes pedagógicos, os conhecimentos científicos e específicos da área com 

os conhecimentos pedagógicos formam uma totalidade necessária a uma prática 

capaz de formar profissionais e cidadãos críticos e conscientes.  

Acredita-se, que a docência do profissional e tecnológica necessita, 

portanto de docentes que sejam líderes e intelectuais transformadores com visão 
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de futuro condizente não só com o momento atual, mas principalmente com as 

novas concepções educacionais. 

 Quanto à questão 23 - O que você considera fundamental para a formação 

do profissional no mundo de hoje? - As respostas foram às seguintes: “A ética 

profissional”; “a flexibilidade, adequação as necessidades, abertura para novas 

experiências, relações interpessoais, criatividade para resolver problemas, 

criatividade para inovar e criar soluções para os problemas apresentados, ter 

consciência ecológica e planetária” 

Formação do sujeito, não apenas acadêmica, mas como cidadão crítico 

no meio em que se insere; a maturidade com que o acadêmico sai para o 

mercado de trabalho”; “a união entre os conhecimentos técnicos e o 

desenvolvimento social (formar cidadãos)”; “além da formação técnica, é 

necessário muito estudo em língua portuguesa e estrangeira bem como em 

matemáticas”; “aliar o conhecimento teórico ao conhecimento prático, da 

profissão escolhida”; “com uma formação cidadã e crítica da sociedade”; 

“aperfeiçoamento constante com novas tecnologias”.  

Atitude coerentes com o cotidiano, autonomia e bom relacionamento com 

os colegas de trabalho; atualização constante”; “atualização do conhecimento”; 

“atualização sobre o mundo do trabalho do(s) curso(s) que está(ão) sendo 

trabalhado(s)”; “atualização, participação em congresso”; “buscar a formação 

cidadã considerando a responsabilidade econômica, ambiental e social do futuro 

profissional”; “buscar aperfeiçoamento constante em suas atividades”. 

Buscar novos mercados de trabalho e ser empreendedor”; 

“relacionamento Interpessoal”; “capacidade crítica e analítica”; “capacidade de 

interpretação de textos e gráficos, compreensão dos procedimentos para 

pesquisa on-line, capacidade de relacionar informações obtidas, conhecimento 

dos conceitos básicos das diversas áreas do conhecimento e articulação entre 

os que forem relevantes para seu desempenho profissional”.  

Capacitação específica”; “capacitação permanente”; “competência 

técnica e interação social”; “competência, responsabilidade”; “competência 

técnica com humanização e ética”; “compreender como ocorre o processo 

ensino aprendizagem”; “compreensão aprofundada das relações dos conteúdos 

próprios de sua disciplina com os demais conhecimentos da vida em sociedade 

e desenvolvimento da competência comunicativa”; “comprometimento”; 
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“conhecer as novas tecnologias da informação e comunicação, mas ter um 

profundo conhecimento da sua área de conhecimento, bem como, constante 

atualização na mesma”; “conhecimento científico e crítico”.  

Conhecimento de sua ciência específica, e discussão didática também 

específica”; “preocupação da filosofia da sua ciência com a aprendizagem no 

seu campo científico, além disso, conhecimentos a respeito da cultura 

relacionada à escola”; “conhecimentos da sociologia da educação”; 

conhecimento é a base”; “mas, além do conteúdo, atitudes e habilidades de 

comunicação são essenciais”; “conhecimento humanístico e técnico”; 

“conhecimento pedagógico e científico”; “conteúdo básica e didática”; “contínua 

participação em cursos, leituras individuais e constantes debates com demais 

profissionais de ensino, pais e alunos”.  

Continuar estudando”; “criatividade, conhecimento, experiência, 

motivação”; “criatividade, inovação e responsabilidade”; “criatividade, 

proatividade e formação acadêmica/profissional adequada”; “dedicação e 

comprometimento”; “desenvolvimento da capacidade de buscar o conhecimento, 

desenvolvimento de habilidades de relacionamento, ética, profissionalismo; 

determinação e paixão pelo que faz”; “domínio da informática aprender a 

trabalhar em equipe, saber se comunicar e se expressar, raciocínio lógico, 

criatividade e capacidade de resolução de problemas”.  

Domínio da linguagem escrita e verbal, espírito crítico e pró-atividade”; 

“domínio dos conhecimentos teóricos e práticos da área de atuação”; 

“desenvolvimento de habilidades de comunicação, inteligência emocional, 

proatividade, resiliência e eficiência”; “educação continuada, conhecimento da 

área de atuação e das concepções de educação”; “estar atualizado de tudo o 

que acontece e domínio das diferentes tecnologias”. 

Estar atualizado, possuir interesse, ser proativo, reflexivo, capaz de gerar 

mudanças”; “estar atualizado”; “estar constantemente estudando, se qualificando 

e entendendo as mudanças geracionais dos alunos”; “estar em constante 

atualização”; “ética e capacidade”; “ética e uma formação de qualidade”; 

“experiência de convivência em empresas, ONG's e demais órgãos para 

propiciar a interação e intervenção em fatos reais”; “experiência prática”; “falta 

de formação inicial e continuada de gestores docentes e técnicos”;“flexibilidade 
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intelectual e emocional para lidar com a complexidade de seus alunos e a 

compatibilização entre teoria e prática”. 

Flexibilidade, autonomia e protagonismo”; “formação”; “formação 

constante e reflexão crítica sobre a prática”; “formação continuada”; “formação 

continuada permanente”; “formação humana, ética e conhecimento da 

profissão”; “formação humanística”; “formação integral (base humana e técnica)”; 

“formação pedagógica”; “formar gerações com espírito crítico e para a 

autonomia”; “humanismo”; “pragmatismo e tecnicismo demais”; “ensino superior 

e técnico não deve enfocar somente qualificação para o mercado de trabalho”.  

Independente da área de atuação acredito que estágios obrigatórios e 

voluntários são fundamentais para aproximar a realidade da profissão à teoria 

da vida acadêmica”; “acredito ainda, que fazer parte de um programa/projeto de 

extensão como um projeto comunitário dando oficinas de formação em 

comunidade de risco e vulnerabilidade social, é preciso entender e enxergar 

àquelas às margens da sociedade”; “informação e comprometimento”; 

integração da formação profissional com a social”; “interação entre meios 

iterativos e prática pedagógica”; “investimento”; “leitura”; “leitura, interpretação 

de texto e cálculo”; “maior prática e estágio”.  

Mais força de vontade e menos lamentações das "minorias"; “muitas 

coisas... para citar alguns 7 saberes para educação -Edgar Morin”; “o  docente 

estar conectado com as ações profissionais e inserí-las no contexto do 

aprendizado proposto no conteúdo programático”; “olhar sistêmico e holístico”; 

“paciência, dedicação, persistência e principalmente comprometimento”; “parte 

prática, estágio e projetos voltados para a área de atuação”.  

Pesquisa e boas condições de trabalho, com mais pessoas e mais 

recursos financeiros para execução de pesquisas ou projetos”; “prazer em 

trabalhar”; “proatividade”; “profissionais qualificados e investimentos para o 

curso em que se quer formar profissionais”; “nada adianta oferecer um curso de 

engenharia química se não há estrutura física e financeira para formar bons 

profissionais”; “qualidade e empenho”; “qualificação do aprendizado que gere 

autonomia e prepare o profissional para realidade profissional”; “a academia 

bastante distante da realidade encontrada quando o aluno deixa as salas da 

instituição e adentra no campo de trabalho”; “do mesmo modo, este sai como um 

reprodutor dos conceitos que aprendeu, e poucos docentes se preocupam em 
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fazer com que este crie, debata, critique ou se posicione como futuro 

profissional”.  

Quantidade de alunos em sala de aula e condições de trabalho para o 

professor; que seja capaz de interagir a pedagogia e as novas tecnologias”; 

“realização de atividades práticas de formação”; “responsabilidade”; 

“responsabilidade e dedicação”; “saber lidar com grupos, propor atividades 

criativas, dominar novas tecnologias de áudio e vídeo, conseguir motivar os 

alunos”; “saber utilizar as ferramentas tecnológicas ofertadas atualmente em pró 

da aprendizagem”; “sensibilidade para saber se adequar a diferentes contextos 

e zelo ao tratar com pessoas”.  

Sólida formação técnica profissional, independentemente da área de 

atuação aliada à formação humanista crítica”; “técnica associada ao 

humanismo”; “o indivíduo compreender o porquê e para quê; tempo para 

estudar”; “teoria e prática atualizadas e de acordo com a realidade do mercado”; 

“teoria/prática”; “uma formação continuada e constante”; “uma formação crítica, 

que não se concentre em treinamentos para resolução de provas, mas estimule 

o profissional a refletir, atuar e interagir na sociedade em que vive”.  

Uma formação mais humana é fundamental, sempre com muita coerência 

para que se formem alunos mais críticos e sensatos; visão crítica da sociedade, 

comportamento empreendedor, capacidade de relacionamento humano”; “visão 

holística, capacidade de transformação da informação em conhecimento e a 

aplicação dele na mudança sociocultural”; “vivencia”. 

Diante das respostas acima, percebe-se que uma grande maioria dos 

docentes conhece as exigências que o mundo do trabalho exige dos novos 

profissionais. As quais estão pautadas na ética, na atualização constante, 

capacidade crítica e analítica, competência técnica, conhecimento sólido da sua 

profissão, criatividade, motivação, proatividade, responsabilidade, uma 

formação humana.   

Além dessas exigências as respostas estão em consonância com os 

objetivos dos IFs, que é a formação de recursos humanos e produção do 

conhecimento, da oferta de educação superior, básica e profissional, 

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino.  
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Estar em consonância com os objetivos do IF e conhecer os desafios da 

profissão não são sinônimos de que exista uma política pública de formação 

continuada a esses profissionais, no IFPR. 

No que diz respeito à questão 24 - no mundo globalizado em que 

profundas transformações estão ocorrendo, o que considera fundamental ser 

tratado enquanto política de formação profissional?  A respostas foram: “a 

capacidade de formar cidadãos capazes de resolver problemas”; “a capacidade 

de reflexão crítica para entender o processo de mudanças e transformações” 

A compreensão das especificidades da prática docente, ou seja, quais 

aspectos são inerentes ao trabalho docente para que o processo ensino 

aprendizagem possa ser de qualidade”; “a forma de apresentação do 

conhecimento, para maximizar o aprendizado”; “a formação não pode se ater 

apenas a técnica, precisa levar em consideração questões como história e 

filosofia da Ciência, uso de tecnologias da informação, direitos humanos”.  

A globalização exclusivamente da economia, é socialmente excludente”; 

“o compromisso é com a produtividade e não com o ser humano”; “assim, as 

formações profissionais estão voltadas para o mercado de trabalho e não para o 

mundo do trabalho”; “a habilidade de Relacionamento Interpessoal entre as 

diversas gerações de alunos”; “a sintonia entre o mundo acadêmico e o mundo 

profissional”; “afastamento para formação em pós-graduação/políticas de 

intercâmbio para outros países”; “aprofundamento constante na sua área de 

conhecimento e estudo de como fazer a mediação (ponte entre o conhecimento 

científico, tecnológico e o trabalho didático)”.  

As formações profissionais devem priorizar o desenvolvimento de 

habilidades genéricas (como as citadas na questão anterior: domínio da 

informática aprender a trabalhar em equipe, saber se comunicar e se expressar, 

raciocínio lógico, criatividade e capacidade de resolução de problemas)”;“com o 

domínio dessas ferramentas, os egressos poderão se adaptar a diversos tipos 

de trabalho e às mudanças que ocorrerão ao longo de sua vida profissional”. 

As implicações que as atitudes profissionais acarretam na carreira do 

outro; as relações entre o mundo do trabalho e a formação básica”; “atualidades 

devem ser discutidas, pois muitas vezes percebo que criam-se tabus e não 

discutem assuntos delicados”.  
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Atualidades pedagógicas, teorias e concepção da educação”; 

“atualização”; “atualização sobre o mundo do trabalho do(s) curso(s) que 

está(ão) sendo trabalhado(s)”; “participação em congresso”; “capacitação Strictu 

Sensu”; “coerência”; “como a própria globalização se constitui simultaneamente, 

em fonte de possibilidades de desenvolvimento profissional, mas também em 

movimentos improdutivos da emancipação dos indivíduos”; “como fazer leituras 

da geração que se apresenta como estudantes e possibilidades de ação com 

este público competitividade vinculada o mercado de trabalho contemporâneo”.  

Componentes curriculares transversais capazes de ampliar a percepção 

de mundo”; “conhecimento útil”; “conscientização”; “corporeidade”; “criticidade” 

“desenvolvimento ético”; “didática”; “difícil responder a esta questão...”;“se 

pensarmos a formação profissional como aquela capaz de encaminhar o 

indivíduo para atuação no mercado profissional tal como está, é necessário 

ofertar uma formação atualizada e que seja capaz de projetar o futuro 

profissional nas instituições formadoras.  

Por outro lado, será que o professor tem o papel apenas de formar 

indivíduos aptos a conviverem e aceitarem esta sociedade?”; “domínio da língua 

e de habilidades para se tornar eficiente no trabalho”; “’ é de fundamental 

importância a humanização das pessoas além da parte científica e técnica”; “uma 

vez tendo o conhecimento esse deve ser aplicado para o bem da sociedade 

trazendo benefícios”; “é fundamental que o docente esteja aberto a novas 

tecnologias, entretanto, a instituição deve estar preparada para atender as 

diversas demandas surgidas a partir do contexto social do aluno. 

Embasamento teórico aliado a atividades práticas, com formação cidadã 

e estimulação para o empreendedorismo do jovem”;“empreendedorismo, em 

diversos setores, como social, político administrativo”; “formar um cidadão mais 

independente”; “empreendedorismo”; “sustentabilidade”; “inovação”; “enquanto 

política de formação profissional acredita que a prática, ter mais experiências 

prática para perceber que a academia é utópica, que professores da graduação, 

mestrado e doutorado estão muito longe do que de fato é o mercado de trabalho.  

Nesse sentido, ter mais práticas serviriam para quiçá contrapor o que é 

efetivamente real, ao que é real nos textos acadêmicos”; “estar sempre 

estudando”; Estratégias de carreiras em diferentes mercados consumidores de 

tecnologia; “estudos a distância”.  
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Ética da responsabilidade socioambiental”; “ética, atuação do profissional 

na questão comunitária e realidade social, competência profissional e 

conhecimento aprofundado da sua área de ação, mas também de uma visão 

ampliada de mundo”; “exercício profissional com vistas à transformação 

sociocultural; falta de formação inicial e continuada de gestores docentes e 

técnicos”; “focar nas ações políticas de planejamento técnico e alijá-las da 

política partidária, seja ela qual for; fomento à pesquisa”; “formação continuada”. 

Formação continuada com apoio financeiro e obrigatória”; “formação 

continuada constante”; “formação crítica e política para além das necessidades 

técnicas e produtivas exigidas pelo mercado de trabalho”; “formação 

globalizada”; “formação humana”; “formação integrada e ética”; “formação 

sociológica e filosófica para o desenvolvimento de uma visão de mundo crítica”; 

“garantia de acesso aos socialmente excluídos”; “Garantia de excelência na 

formação docente”.  

Humanização das relações trabalhistas”; “incentivo a criatividade”; 

“incentivo a intercâmbios de práticas pedagógicas, ver como são outras aulas, 

conhecer boas práticas na região, no país e no exterior; Inclusão e tecnologias”; 

“inovação”; “mais foco na formação técnica e menos em discursos inclusivos’; 

“metodologias de trabalho em todas as etapas das atividades docentes”; 

“necessidade de adaptação rápida às mudanças”; “novas tecnologias de 

informação de comunicação (TICs)”; “o mundo globalizado como conhecemos 

está com os dias contados”.  

Necessitamos nos capacitar mais e depender menos da tecnologia 

monopolizada das grandes corporações”; “o processo criativo e inovador em 

cada área profissional, priorizando projetos e processos formativos que levem a 

uma formação multidisciplinar”; “o uso da tecnologia da informação”; “olhar para 

a qualidade do ensino e não somente para números”; “penso ser essencial 

formar pessoas com competências essenciais para que saibam conviver em 

sociedade, que tenha tolerância, que saiba trabalhar em equipe, que saiba 

pesquisar, que tenha uma postura empreendedora ou melhor, intra-

empreendedora, que seja criativa frente a realidade e que tenha iniciativa para 

resolver problemas, entre outras”. 

A tecnologia entra na formação profissional como um recurso altamente 

importante e não como um fim em si mesma”; “penso ser importante tratar sobre 
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o conhecimento a partir de uma perspectiva mais globalizante e 

contextualizada”; “perfil dos jovens hoje e como trabalhar com esta amplitude em 

sala”; “pesquisa e senso crítico’; “políticas Pedagógicas”; “políticas públicas na 

Educação”; “ponderação e razoabilidade sobre as diversas realidades 

econômicas, sociais e culturais”.  

Precisamos de profissionais mais capacitados no mercado de trabalho e 

com muita sensatez e tranquilidade para executarem suas atividades, ainda mais 

com o avanço tecnológico, devem estar sempre se aperfeiçoando”; “preparação 

para o mercado de trabalho (tecnicista) e capacidade de aprendizagem”; 

“profissional da educação deve constantemente se atualizar e reciclar seus 

conhecimentos, isto é fundamental para acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico”.  

Promoção da formação continuada”; “prover conhecimento técnico/prático 

com boa profundidade/amplitude, conforme cada área, e incentivar a 

busca/estudo/aperfeiçoamento individual e constante”; “qualidade da formação; 

qualificação para a inclusão”; ”questões pedagógicas como avaliação e 

currículo”; “resiliência”; “políticas públicas, metodologia da ação docente, o papel 

do professor no século XXI”; “rever os propósitos da educação e as metodologias 

adotadas, relacionando a escola com a transformação social; Sociologia”; “ter 

um conhecimento sobre fontes seguras de informação e saber o que fazer com 

elas”.  

Desenvolver tolerância e autocrítica para estar disposto a compreender 

diferentes pontos de vista e a aceitar quando se está errado”;“compreender que 

compartilhar conhecimento gera mais conhecimento e melhora as condições de 

todos no mundo globalizado”; “TICs - Tecnologias da Informação e 

Comunicação”; “aprofundamento na sua área de formação”.  

Um profissional que esteja sintonizado com as mudanças tecnológicas e 

socioculturais que ocorrem, mas também, em minha opinião deve-se preservar 

uma perspectiva humanista e não uma tecnicista”; “uma formação voltada para 

a autonomia do aluno”; “uma revisão dos currículos das licenciaturas e a 

formação continuada do corpo docente da instituição”; “valorização da carreira 

do magistério e respeito ao professor como intelectual que produz 

conhecimento”; “valorização do ser humano”; “valorização docente”; 
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“verticalização da carreira de docente”; “visão empreendedora”; “visão holística 

do ensino”; “interdisciplinaridade”.  

 Pelas respostas percebe-se a necessidade de olhar as transformações de 

outra forma, a fim de considerar novas perspectivas, para que seja possível 

adotar posturas mais abertas e mais compreensivas em relação aos desafios 

postos no trabalho docente.  

Dentre tais desafios, destacam-se as tecnologias acessíveis, disponíveis 

e adequadas, a infraestrutura confortável, uma organização inovadora que 

possua um projeto pedagógico coerente e participativo, a preparação 

profissional nos aspectos intelectual, emocional, comunicacional, esteticamente, 

eticamente e com boa remuneração, condições de trabalho adequadas para 

estes profissionais, tempo para os profissionais pesquisarem e estudarem, assim 

como a importância do aspecto afetivo na relação professor-aluno, a 

interdisciplinaridade e a busca de soluções para os dilemas enfrentados. 

As questões 25 e 26 serão tratadas no final deste capítulo por tratarem do 

objeto em estudo desta pesquisa e que são fundamentais nessa tese. 

A questão 27, perguntava  - o que o docente sugere para melhor qualificar 

os profissionais das instituições no exercício do ensino, pesquisa e extensão. As 

respostas foram: “a abertura e parcerias com empresas para a realização de 

diversas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão”; “a 

complementação pedagógica para os professores bacharéis e tecnólogos e uma 

formação sobre gestão/empreendedorismo aos profissionais das licenciaturas”; 

“a instituição deve pensar numa política de formação para os formadores, afinal, 

em qualquer um dos pilares do tripé ensino, pesquisa estamos formando”;“mas, 

quem nos forma?  

A instituição deveria propor temáticas gerais de discussões, encontros, 

oficinas/cursos para os formadores”; “a política de governo deve apoiar a 

expansão dos IFes”; “a própria prática da pesquisa. Não se aprende nada sem 

se produzir conteúdo cognitivo”; “a qualificação dos profissionais para o exercício 

do ensino, pesquisa e extensão perpassa, necessariamente pela sua valorização 

pessoal e de rendimentos que atraiam as melhores mentes para essa prática”; 

“além da qualificação dos docentes, os mesmo devem estar envolvidos, 

atualizados e principalmente motivados a ensinar”; “apesar de haver a 

integração e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (incluiria 
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inovação também), são estratégias diferentes para cada uma destas grandes 

áreas”.  

Aplicação prática dos estudos desenvolvidos”; “apoio (financeiro e 

disponibilidade de tempo) à extensão e à pesquisa”; “aprimorar a didática dos 

docentes  atividades contextualizadas / mais prática na teoria”; “atualização por 

meio de cursos, interação com outros campus participação em congresso e em 

cursos”;”aumentar as vagas para pós graduação (stricto)”; “aumentar e qualificar 

parcerias com a sociedade sob o foco de suas necessidades”; “capacitação 

pedagógica nas diversas concepções metodológicas”.  

Capacitação, capacitação e capacitação”; “a troca de experiência 

contínua é a base para a oxigenação do ensino, da pesquisa e da extensão”; 

“capacitações pedagógicas capacitações, incentivo à participações a em 

eventos, Gts e cursos”; “colocar em evidência boas práticas, fazer intercâmbios 

imersivos entre instituições, fazer professores verem outros ambientes e 

estruturas, ter contato com idéias de outros professores”.  

Comprometimento com suas competências”; “continuar investindo na 

formação pós-graduada dos profissionais, uma vez que o aprofundamento na 

área de conhecimento possibilita uma atuação mais qualificada no ensino, na 

pesquisa e na extensão”; “criação de grupos fortes de pesquisa, programas de 

pós, incentivo a criatividade”; “cursos de aprimoramento”; ”cursos de capacitação 

pedagógicos e específicos por área, de amplo alcance”.  

Atuação dos setores pedagógicos de maneira efetiva nas instituições”; 

“cursos de formação de habilidades de condução de grupos”; “cursos de 

formação pedagógica”; ”cursos de formação voltados para a educação 

profissional e tecnológica”; “cursos EaD e formação continuada com palestras 

em torno das dificuldades que a carreira docente oferece, entre elas a avaliação.  

Percebo que muitos colegas, até por não serem licenciados nem terem 

feito nenhum curso pedagógico cometem equívocos claro no que se refere à 

concepção de avaliação”; “cursos, leituras e grupos de estudo”; “didática e 

conteúdo básico”; “duas vezes por ano um encontro entre setores da mesma 

área para desenvolver novos conhecimentos através da troca de experiência e 

uma pauta desenvolvida pela própria instituição acrescentando os valores e 

metas da mesma;” “enfatizar as diretrizes que definem nossa atuação nestes 

três domínios”.  
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Estimular a prática dessas atividades ao longo da formação, com 

estratégias de ensino voltadas para esses temas”;”estudos de 

casos”;”laboratórios práticos, visitas técnicas, desenvolvimento de produtos e/ou 

serviços, participação em estágios”; “exatamente, na prática, poder ofertar e 

interagir esses três pilares dentro dos conteúdos que cada docente se prontificar 

a transmitir”; “falta de formação inicial e continuada de gestores docentes e 

técnicos”.  

Ferramentas para atualização Profissional dos Docentes”;”fim da corrida 

alucinada de publicações como método de avaliação de desempenho e carreira”; 

“formação continuada com apoio financeiro e obrigatória”; “para ser impossível 

de os mesmos professores com mais tempo de casa absorverem sempre as 

oportunidades de formação enquanto outros que precisam de formação nunca 

as fazem”; “formação continuada específica de cada área”; “formação 

continuada, especificamente formação pedagógica”.  

Formação continuada, participação em palestras, cursos e 

eventos”;”formação curricular de base sólida, que não reduza o currículo a 2 ou 

3 disciplinar ou áreas da ciência, mas possibilite o acesso aos diversos 

conhecimentos, formas de compreensão de mundo, oriundos dos campos da 

ciência, filosofia, arte e educação física (do corpo)”; “formação de licenciatura 

aos bacharéis”.  

Formação docente, conhecer o funcionamento da mente humana, 

estabelecer que trabalham com "gente" em processo de formação, saber que 

ensinar envolve o intelecto, o humano, o corporal e o tecnológico”; “formação em 

serviço ou formação continuada” ; “troca de saberes”;“todos pesquisamos, 

aprofundamos, temos áreas de formação diferentes’;“mas temos pouco ou nada 

de tempo para socializarmos com os colegas nossas pesquisas, trabalhos de 

extensão e outros”. 

Formação pedagógica e conhecimento institucional; “formação 

pedagógica e didática maciça”; “formação pedagógica mais atual”; “grupos de 

discussões”; “incentivo a qualificação acadêmica, principalmente a pesquisa 

acadêmica e/ou profissional”;”incentivo a qualificação”;”reflexão na formação 

docente”; “incentivo a realização de cursos de especialização, mestrado e 

doutorado, plenamente afastados de suas atividades, com bolsa de estudos, 

possibilidade de trabalho em instituição séria, estruturada e bem administrada”.  
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Incentivo e oferecimento de cursos de especialização, mestrado e 

doutorado por meio de convênios com vagas reservadas para docentes das 

instituições públicas, além de cursos de capacitação para ensino e áreas 

diversas do conhecimento”; “incentivos a atuarem em todas estas áreas”; 

“investimento e possibilidades de acesso”; “investimento em laboratórios e 

convênio com empresas”; “investimentos financeiros em laboratórios”; “bolsas 

para estudantes pesquisadores”;”rever a forma como as bolsas auxilio são feitas 

quanto ao compromisso e número de horas a serem atendidas semanais, pois 

isso faz com que o aluno tenha que cumprir na pesquisa ou extensão 12 horas 

semanais, enquanto o da bolsa auxilio tenha que cumprir apenas 4 horas 

semanais.  

Isso tem sido prejudicial ao processo de ensino e até desestimulado o 

aluno pesquisador por promover discrepâncias entre as formas de bolsas”; 

“temos sim que dar bolsas auxilio ao aluno que necessita, mais não pode ficar 

somente neste patamar e sim fazer com que o aluno tenha o compromisso em 

estudar e pesquisar em período de contra-turno ou continuada”; “liberação para 

fazer mestrado e doutorado”; “maior apoio do governo em todos os campos”; 

“maior comprometimento com o ensino, pesquisa e extensão (metodologias de 

ensino: teoria e prática)”; “possibilitar a integração da pesquisa com o ensino, 

sem necessariamente precisar seguir uma ementa rígida de conteúdos (os 

alunos de ensino médio possuem muitas horas de aulas específicas)”.  

Incentivo a cursos e participação em eventos internacionais com menos 

burocracia. (Para poder participar de cursos e conferências fora do país é 

necessário ter a assinatura do “ministro de Estado”)”; “maior integração entre 

esses eixos”; ‘mais ações práticas, que incentivem à reflexão, à contextualização 

dos discentes em relação ao lugar que eles ocupam na sociedade e como eles 

podem se transformar em protagonistas na mudança de suas próprias vidas e 

das sociedades que os cercam”. 

“Mais autonomia”; ”menos encontros pedagógicos”; “mais formação 

profissional, combinada a inclusão das novas tecnologias”; “manter as políticas 

de horários dedicados a ensino, pesquisa e extensão”; “haver mais socialização 

entre pares”; “melhores condições de ensino, com investimento em materiais de 

consumo e estrutura”;”melhorar as possibilidades de realização de aulas 

práticas, que são inviabilizadas pela falta de investimentos”.  



226 
 

 
 

Menor carga horária para projetos e algumas horas para capacitação”; 

“não perder a vontade de estudar e de se formar”;”o incentivo da instituição de 

ensino em que os profissionais estão inseridos são de extrema importância, não 

somente com as horas que devem ser destinadas aos projetos de pesquisa e 

extensão, mas também com cursos diversos nas mais variadas áreas”;”oferta de 

mestrado e doutorado Dinter”;”ofertas de cursos de interesse (por área) com 

atualizações no campo de estudo de cada grupo”;”poucos cursos são de 

interesse de todo o corpo docente ao mesmo tempo, o que se torna ineficaz para 

a qualificação”;“para mim, qualificação depende diretamente do interesse do 

profissional”; “oficinas de didática, metodologia e de avaliação”;”oficinas e cursos 

de formação”.  

Os processos de avaliação não devem ser restritos apenas ao estágio 

probatório’;”a progressão de um docente no ensino público deve considerar seu 

desempenho em sala e não apenas relatórios.  

Por outro lado, as instituições devem fornecer qualificação em horário 

regular com exigência de frequência, além de espaços para discussões”; “penso 

ser necessário um olhar mais integrado entre as diversas disciplinas que 

compõem os currículos escolares de modo a possibilitar uma formação mais 

abrangente e integral dos estudantes”;”imagino que uma qualificação a respeito 

de como trabalhar de forma interdisciplinar e transdisciplinar, de modo a integrar 

o curso técnico às disciplinas, contribua para isso”;”penso, que mais momentos 

de integração e formação com os docentes são necessários para criar uma 

cultura de politecnia nas instituições”.  

Pesquisa planejamento das ações com base nos dados da região de 

origem dos acadêmicos”;:conhecendo-os melhores será possível atuar de forma 

mais específica, minimizando as carências que apresentam de forma 

concreta”;”política de formação conjunta entre licenciados e técnicos”; “políticas 

de formação e instrução aos servidores para compreenderem exatamente as 

particularidades e diferenças entre cada uma delas e eventos institucionais que 

divulguem o trabalho realizado por todos”. 

Políticas de incentivo que não se restringem a editais de 

afastamento”;”pós-graduação e formação humanística e pedagógica”; 

“possibilitara todos os profissionais o que está determina a lei, com isso, também 
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não deixando que colegas que queiram boicotar o nosso trabalho ou 

qualificação, atuem no sentido de nos prejudicar”.  

Programas de incentivo às capacitações, incluindo o lato sensu e cursos 

que não se enquadram em pós graduações”;”promover o empreendedorismo e 

a capacidade de propor mudanças”;”proporcionar espaços de discussão que 

consigam superar a lógica da divisão dos conhecimentos em uma organização 

"positivista", sem deixar de lado os acúmulos que os professores e professoras 

possuam obre suas áreas específicas”;”qualificação pedagógica”; “que a 

instituição continue a valorizar ensino, pesquisa e extensão por meio de eventos, 

editais de bolsas, cursos e interlocução de pesquisadores e professores da 

instituição”.  

Seriedade e ética”;“menos demagogia e mais ensino”;”sugiro que os 

membros de COPE sejam mais competentes e menos arrogantes, que parem de 

olhar a extensão com olhar de assistencialismo e que aqueles colegas que nunca 

estiveram em sala de aula, que passaram todo o tempo na academia percebam 

que nosso aluno tem 14 anos, faz um curso técnico integrado e que precisa 

perceber a sociedade”;”ter tempo para ler”;”ter uma carga horária específica para 

formação continuada dentro das 40 horas de trabalho já 

estabelecidas”;”trabalhar mais pesquisa e atividades de extensão”;”uma maior 

integração entre docentes e técnicos dos diferentes campus”;”uso da tecnologia 

no exercício do ensino a crítica”. 

 Diante das respostas dos entrevistados, urge o IFPR, consolidar sua 

política em relação à questão levantada na questão 27, pois os docentes 

manifestaram sua insatisfeitos com política da Instituição em relação ao ensino, 

pesquisa e extensão, o que para a maioria não existe. 

 Percebe-se que os IFs, tem sido palco de análises e debates a respeito 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pois em muitos caso, 

se têm dado destaque seja ao ensino, seja à pesquisa, seja ainda à extensão. 

Assim, se considerados apenas em relações duais, a articulação entre o 

ensino e a extensão aponta para uma formação que se preocupa com os 

problemas da sociedade contemporânea, mas carece da pesquisa, responsável 

pela produção do conhecimento científico.  

Por sua vez, se associados o ensino e a pesquisa, ganha-se terreno em 

frentes como a tecnologia, por exemplo, mas se incorre no risco de perder a 
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compreensão ético-político-social conferida quando se pensa no destinatário 

final desse saber científico (a sociedade).  

Enfim, quando a (com frequência esquecida) articulação entre extensão e 

pesquisa exclui o ensino, perde-se a dimensão formativa que dá sentido à 

universidade. 

 Enfim, a pesquisa e as atividades de ensino devem permitir a 

compreensão da realidade e, a extensão, a possibilidade de transformá-la. Por 

isso o IFPR, deve fomentar ações, visando cumprir com um dos seus papéis 

sociais - que é de retornar para a comunidade o conhecimento produzido. 

 A questão 28 perguntava - quais são as principais questões que 

protagonizam a contemporaneidade? 

 Seis (06) docentes, não entenderam a questão e não a responderam, 

alegando que não compreenderam a mesma. 

 As demais respostas foram: “a ausência de empatia e o utilitarismo”; “a 

constante e eterna inserção das evoluções do mundo, do tema e dos conteúdos, 

levando-os para sala de aula como se fosse em "tempo real"; ”a era digital”; “a 

fluidez do tempo, a ruptura de barreiras para acesso à informação e a perda do 

controle sobre a rotina. 

O fim da segmentação de áreas do conhecimento”; “a questão ambiental, 

pois o mundo passa por profundas, e, talvez, permanentes, transformações”;“a 

questão social, política e econômica, pois o mundo não via tanta migração em 

massa, pressionando a Europa para abrigar essa população”;“a questão da 

saúde, com novas doenças, o aumento na expectativa de vida e o corpo sendo 

"formatado" de uma maneira muito diferente se comparar toda a história da 

humanidade”; “a questão da crise de identidade”; “a velocidade das 

transformações sociais e dos saberes relacionados”; “acesso rápido e fácil à 

informação”; “mudanças rápidas” “facilidade na comunicação”;”rápido progresso 

científico e tecnológico”; “acredito que esta questão é aberta demais, pois são 

inúmeras e até desatreladas uma das outras.  

Mas, vamos lá. Pensando no enfoque deste questionário, podemos 

inserir: - como formar indivíduos capazes de pensar os problemas sociais que 

afligem a população como um todo (tais como moradia, renda, transporte, 

criminalidade, saneamento básico, entre outros) e de criar mecanismos que 

favoreçam o desenvolvimento de populações vulneráveis? * - como promover 
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uma educação emancipadora e crítica?”; “acredito ser uma questão complexa, e 

com várias possibilidades de perspectivas”;“entretanto um dos fatos que me 

chama muito a atenção no mundo de hoje, é a intolerância.  

Mesmo que isto sempre existiu, parece estar mais evidente”; “aprender a 

aprender”, “aprender a fazer, Aprender a se relacionar, Aprender a viver”; “as 

incertezas políticas, inclusive sobre o IFPR”; “as pessoas de modo geral não 

parecem interessadas em conhecer algo de forma mais aprofundada, mas tão 

somente saber que algo existe para, quem sabe, utilizar esse algo num futuro 

próximo.  

Isso leva a uma série de problemas, como por exemplo, o 

desconhecimento de grande faixa da população a respeito de seus próprios 

direitos e das mudanças que determinadas ações institucionais acarretam em 

suas vidas”;“essa falta de busca por conhecimento sobre as coisas também 

acarreta na intolerância frente a diferentes pontos de vista o que, na minha 

opinião, acarreta uma série de problemas nas inter-relações entre os indivíduos”; 

“as questões voltadas ao sujeito como indivíduo único, que busca seu 

protagonismo na sociedade”; “as relações ciência, tecnologia e sociedade, o 

significado de cidadania e a relação individualismo X coletividade”; “as relações 

da educação e trabalho”; “as relações informacionais”; “automação e 

empregabilidade”. 

Papel do Estado e da iniciativa privada no desenvolvimento da 

sociedade”;”desenvolvimento econômico e sustentabilidade”;”liberdade de 

escolha e deveres”; “caráter e cidadania”; “como ensinar”; “como lidar com a 

fluidez e efemeridade e resignificar a escola”; “como saber avaliar o 

conhecimento, haja visto que há inúmeras maneiras de se obter o conhecimento 

que nem sempre é verídico”; “como será o trabalho em uma sociedade que cada 

vez mais terá na tecnologia a facilidade de produção, sem necessitar do ser 

humano?”; “concentração de renda, mobilidade internacional de mão de obra.  

Sistemas de produção flexíveis, aumento da exploração do trabalhador”; 

“condições econômicas - emprego; direitos; diversidades”;”função da escola”; 

“uso das TICs”; “função do conhecimento, entre outros”; “confronto entre o 

mundo do trabalho e o social”; “contato virtual, velocidade de informações, ética 

no trabalho, postura, relacionamento interpessoal, humanização, respeito”; 
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“corrupção, política, reforma educacional e previdenciária”; ”moral e ética 

humana”; ”desenvolvimento social”. 

Desenvolvimento sustentável e ética nas relações 

pessoais”;”desinteresse dos alunos pelas disciplinas tradicionais”; “dificuldade 

em aceitarmos a alteridade e nos reconhecermos incompletos, 

parciais”;”incompetência comunicativa crônica”; “direitos humanos e políticas 

públicas / desenvolvimento humano”; “dispersão Cognitiva”; “diversidade de 

pensamento e conhecimento em constante mudança”; “dúvidas em relação ao 

futuro”; ”econômicas e sociais podem ser ditas como as principais”; “educação 

com qualidade”; “espírito empreendedor”; “evolução tecnológica”; “excesso de 

atividades”; “facilidade no acesso e na disseminação da à informação”; 

“globalização e avanço tecnológico acredito que são as principais: Honestidade”; 

“imediatismo e  consumo”; “impermanência de valores e conceitos, angustia e 

ansiedade humana, ausência de referências, desenvolvimento econômico x 

social, ausência de compreensão do outro. 

Incerteza nacional quanto ao valor da educação para o desenvolvimento 

do país”; “incertezas, cenário econômico e político”; “inclusão”; “depressão”; 

“carência afetiva”; “inovação tecnológica”; “organização do trabalho didático”; 

“esvaziamento dos conteúdos”; “mediação pedagógica”; “inovação, 

transformação das profissões”; interdisciplinaridade na produção de 

conhecimento e na prática em sala de aula”; “facilidade em estar em contato 

comdiversas partes do mundo, seja virtual ou presencial’; “acesso fácil à 

informação”; “preocupação com a formação humana a partir da sustentabilidade, 

da ética, da subjetividade e da cultura”; “intolerância”; “individualismo”; “uma 

exaltação da baixa cultura” ;“todas estas questões socioculturais acabam 

refletindo na prático docente e no público discente”. 

Métodos e desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão e sua auto 

avaliação” ;“mudança de hábito”; “multiplicação do conhecimento e formação 

muito rasa sobre assuntos diversos”; “mutação dos conhecimentos modernos, 

crise da educação, crise do homem”; “na política, a mediocridade”; “na educação, 

a falta de priorização; no social, o individualismo”; “o desenvolvimento 

tecnológico na educação; o fascismo e o neoliberalismo”; “o papel do professor. 

A modernidade líquida, a geração tecnológica”; “oferecer qualidade no 

ensino e saber lidar com as tecnologias”; “os desafios da modernidade, da 
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globalização, da tecnologia, das questões sociais, culturais e econômicas”; “paz, 

equilíbrio, crise ética”; “pluralidade”; “política, religião e questões ambientais”; 

“políticas”; “qualidade de vida”; “felicidade”; “pagamentos infindáveis de juros de 

dívida pública para manter satisfeito o capital rentista”; “são tantas coisas... 

conflitos internacionais relacionados a imigrações”; “desigualdade”; “questão 

muito vasta”;“no meu mundo da computação hoje, é uma suspeita de robôs 

virtuais munidos de inteligência artificial serem os "gurus" protagonistas do jogo 

da baleia azul”; “questões éticas profissionais”. 

Desafios constantes da formação continuada”; “rapidez na divulgação de 

informações, mas não com qualidade e veracidade”; “super-exposição em redes 

sociais, excesso de ego por um Lattes com muitos pagedowns”; “redes sociais, 

uso de tecnologias para o trabalho, educação financeira; “reflexão coletiva, 

proatividade, diversidade”; “relacionamento humano”; “são as questões quem 

influenciam no modo de viver do indivíduo”; “são as questões relacionadas a 

gênero, políticas sociais, diversidade sexual e religiosa, internet e seus usos e 

apropriações, desemprego, desenvolvimento sustentável”; “sociedade líquida, 

desinteressada, que super valoriza a relatividade das coisas”; “subjetividade, 

fluidez e imediatismo”; “tecnologia”; “tecnologia, integração, relações 

interpessoais”; “tecnologia, respeito a diversidade e inclusão”; “vaidade: 

velocidade da informação”; “falta de critérios para escolha da informação 

adequada”; “desorganização e desvirtuamento dos princípios familiar e social”; 

“necessidade de adaptação frequente às novas realidades e tecnologias”; 

“violência”; “apatia”; “falta de fé no ser humano’; “individualismo”. 

 Percebe-se o quanto o professor ainda não tem consciência da 

importância do seu trabalho, frente a contemporaneidade, pois vivemos no 

mundo da tecnologia, onde as transformações são constantes e numa 

velocidade estonteante, no entanto a educação parece ter parado no tempo, 

resistem às mudanças, às transformações, não acompanham, nem respeitam, o 

ritmo das crianças e jovens e por vezes quer sufocá-los, ou adestrá-los com a 

desculpa de que estes são indisciplinados e que não gostam da escola, não 

querem estudar. 

Neste sentido, torna-se claro que o grande desafio da educação na 

atualidade é transformar-se, é abrir-se às mudanças, é tornar-se “atraente” às 
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crianças e jovens, é fazer com que estes tornem-se sujeitos ativos na construção 

do conhecimento. 

Para que esta transformação possa acontecer se faz necessário uma 

“revolução” na educação, onde todos entendam a educação como 

transformadora e emancipadora e não apenas alienante e que reproduz o desejo 

do império capitalista. Uma educação onde gestores, professores, pais, alunos 

e sociedade sintam-se parte do processo, e assim sintam-se responsáveis pelo 

desenvolvimento educacional da sua escola, cidade, estado e país. 

 A questão 29 perguntava - quais são os maiores problemas nos Institutos 

no que concerne ao ensino, pesquisa e extensão. Em relação ao ensino, as 

respostas foram: “a burocracia que toma tempo que poderia ser dedicado às 

discussões e estratégias didáticas, a distribuição de carga horária que leva em 

consideração o número de horas, mas não a quantidade de alunos trabalhados”; 

“acredito que diversas questões deveriam ser melhor trabalhadas, e devido a ser 

uma instituição nova e com uma instabilidade política grande parece que não 

avançamos muito”. 

Questões como a avaliação formativa (conceitos), falta de 

regulamentação em atividades pedagógicas”; “alguns(as) professores(as) sem 

capacidade”; “alunos pouco interessados”; “alunos vem com muita dificuldade 

das instituições de onde passaram anteriormente”; “as cargas administrativas 

demandam tanto do docente que por vezes os professores ficam sem tempo 

para prepararem suas aulas”; ”avaliação: muitas vezes técnicos de reitorias 

vivem no conhecimento acadêmico teórico sem vivenciar a realidade de sala de 

aula e relacionamentos entre docentes alunos e pais”;“dessa forma, muitas 

decisões são feitas parecendo que foram tomadas de forma democrática, porém 

os verdadeiros atores envolvidos não são ouvidos, e assim apenas os desejos 

daqueles que estão apenas interessados em aplicar suas teorias são efetuados”; 

“baixo nível cultural dos alunos.  

Por isto, a ênfase me uma educação humanista. Mas o grande problema 

é que precisa haver uma reforma nos ensinos médios e fundamentais”; “os 

cursos de formação de professores”; “a maioria dos alunos de licenciatura são 

muito fracos”; “capacitação pedagógica”; “carga horária excessiva para um 

ensino de qualidade, pautado no amplo conhecimento que o professor tem que 

ter”;“se eu trabalhasse com apenas um componente curricular (disciplina), não 
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teria problemas em dar 16, 20, até 30 horas”;“mas trabalhar com tantos 

componentes curriculares diferentes é um desafio permanente”; “tenho a 

sensação de sempre estar desatualizado.  

Se quisesse me preparar adequadamente para cada aula, não dormiria 

mais, nem comeria, nem viveria”; “como resultado, sou um professor abaixo da 

qualidade que eu esperaria de um professor”; “como estes são instituições 

inclusivas, faltam profissionais para auxiliar os professores junto a 

heterogeneidade de problemas que estão surgindo em sala de aula”; “falta de 

equipamentos e estrutura física adequada”; ”currículo engessado”; “cursos com 

definições e objetivos pouco claros”; ”dedicação dos alunos”; “defasagem da 

aprendizagem dos estudantes”; “falta de suporte para lidar com alunos que 

precisam de atenção especial”; “e, principalmente o uso de tecnologias 

educacionais”. 

Desacordo quanto à metodologia de avaliação”; “dicotomia das técnicas 

e núcleo comum, falta de formação pedagógica dos docentes, Instabilidade 

institucional”; “dificuldades com a realidade profissional dos estudantes”; 

“dificuldades no comportamento dos alunos e desinteresse por determinadas 

disciplinas”; “disciplinas antiquadas e sem aplicação prática para os 

alunos”;”distanciamento do ensino acadêmico com a realidade social”; “falta de 

organização político-pedagógica para atender as necessidades atuais da 

formação básica e profissional”; “falta de material humano, instalações 

adequadas para o ensino de qualidade’; “falta de debate e participação dos 

profissionais na construção institucional”; “educação centrada no professor e o 

estudante não sendo sujeito ativo; “estrutura física e preparo de mão de obra”; 

“estrutura para o corpo docente na relação aluno – professor”. 

Um trabalhar continuo e permanente dos PPCs por exemplo”; “estruturas 

físicas muitas vezes deficitárias e a orientação de ações que muitas vezes não 

são possíveis de serem praticadas devido aos encargos burocráticos que temos 

que assumir em nossos cargos e funções e limitações impostas pela própria 

instituição”; “esvaziamento dos conteúdos”; “evasão”; “excesso de aulas e 

demandas de ensino e poucos professores”; “excesso de disciplinas por 

professor”; ”falta clareza sobre como promover propostas interdisciplinares”. 

Falta de ambientes para aulas práticas”; “melhor relação teoria/prática”; 

“componentes curriculares e ementas mais dinâmicas”; “falta de apoio”; “falta de 
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apoio pedagógico”; “falta de comprometimento”; “falta de conhecimento 

pedagógico de alguns profissionais”; “falta de debate na construção, desde os 

Projetos Pedagógicos de Curso, Planos Políticos Pedagógicos, até o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, justamente da função politécnica do ensino. 

Falta de espaço de socialização de conhecimento a respeito das áreas e 

entre as áreas”; “falta de estrutura e de tempo adequados”; falta de estrutura 

para atividades didáticas”; “falta de flexibilização”; “falta de formação dos 

docentes”; “falta de formação inicial e continuada de gestores docentes e 

técnicos”; “falta de infraestrutura”; “falta de integração entre docentes da base 

nacional comum com os docentes das áreas técnicas”; “falta de material (livros, 

cópias etc)”; “falta de padronização”; “falta de padronização das metodologias e 

organizações práticas”; “falta de políticas claras”; “falta de professores e infra-

estrutura”. 

Falta de recursos financeiros e baixo número de servidores para dar conta 

das demandas”; “falta de recursos financeiros e formação pedagógica”; “falta 

estrutura e organização”; “falta infraestrutura”; “foco de ensino no paradigma 

tecnicista”; “formação”; “fragmentação do currículo (técnico versus núcleo 

comum)’; “identidade”; “infraestrutura sucateada”; “integração entre a área de 

conhecimento”; “investimento em equipamentos para auxílio nas aulas”; 

“investimento nas instalações e em visitas técnicas”; “manutenção de recursos 

orçamentários e políticas de estado perenes à educação”; “melhorar o 

relacionamento teórico-prático para que o estudante relacione seu mundo ao 

conteúdo estudado”. 

Aumentar o número de bolsas”; “método de seleção dos alunos, 

desistências, falta de apoio, docentes acomodados”; “modelo avaliativo, 

pedagogias impostas, influências políticas”; “morosidade nos 

processos”;“burocracia administrativa para o professor, desse modo, inibindo a 

sua criatividade e motivação”; “muitas horas de dedicação ao ensino – 14horas”; 

“muitas vezes o PPC não está adequado à realidade da formação exigida para 

o profissional”. 

Muitos alunos por sala, prejudicando o aprendizado e o atendimento mais 

individualizado”; “muitos encargos”; “na massoterapia, os laboratórios estão bem 

equipados porém temos alunos bem diferente”:”alguns são formados no Ensino 

Superior, e outros há mais de 30 anos sem estudar, com dificuldades até mesmo 
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de lidar com computadores”; “o desafio é tornar a aula interessante para todos”; 

“no Campus que trabalho é necessário que se amplie o número de cursos, mas 

para isso necessita-se de investimentos”; “no IFPR estrutura física adequada, 

cursos mais focados nas demandas sociais”; “número de estudante por turma”; 

“o déficit de leitura, interpretação de texto e cálculo advindo do ensino 

fundamental; o engessamento de alguns PPCs”;  

Falta de infra estrutura física e materiais de laboratório de apoio aos 

cursos”; “o que percebe no nosso câmpus é a nível educacional que os 

acadêmicos chegam é muito ruim”;“temos acadêmicos no 1º período que no ano 

inteiro de 2016 não levaram nem um livro”; “os alunos ingressos não estão de 

fato procurando um curso técnico, mas formação de qualidade em nível médio”. 

Para os alunos: o IFPR é uma escola diferente, que cobra mais, em que 

os alunos aprendem a pesquisar e desenvolver projetos”; “o grande problema é 

a permanência desses alunos na escola em tempo integral, pois não temos 

refeitório e (ainda) não existe um espaço de convivência (para repouso, como 

sofás, pufs,...) para os estudantes no intervalo”;”perceber-se enquanto instituição 

plural no sentido de que concomitante lida com a educação básica, continuada 

e o ensino superior”.  

As políticas no instituto são feitas, geralmente, com a mentalidade presa 

ao ensino médio apenas”; “pessoas que não entenderam que IF não é UF, que 

querem dar aula para graduação e ficam destratando os adolescentes do ensino 

médio integrado”; “poucos professores específicos, o que obrigam alguns a se 

desdobrarem para ministrar aulas de outros conteúdos”. 

Pprofessores com ótima qualificação e pouca ou nenhuma prática; 

“professores que gostam de ensinar”; “professores sem formação profissional”; 

“profissionais com perfil acadêmico para ensino superior e com pouco 

conhecimento na área técnica”; “qualificação básica”;”rever as políticas de cotas, 

evasão, atenção às necessidades especiais”; “salas de aula e outros espaços 

inadequados”; “tecnicismo e mecanicista na pedagogia/didática”; “tempo 

insuficiente para desenvolver aulas”; “turmas superlotadas, ausência de reuniões 

semanais de professores, carência de atividades multidisciplinares. 

Para dois docentes não existem problemas no IFPR em relação a sua 

política de ensino. 
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Em relação à pesquisa as respostas foram: “a burocracia e a falta de apoio 

financeiro são os maiores problemas para a pesquisa no IFPR”; “a papelada (em 

conjunto com um prazo inconsistente), desmotiva a elaboração e continuidade 

nos projetos”; “a falta de cultura e vivência nesse segmento; Interação com 

outras instituições nacionais e, principalmente, internacionais”;”a falta de 

laboratórios para a prática de atividades empíricas”; “acredito que a política de 

pesquisa do IFPR, esteja melhor encaminhada que o ensino”; “vejo que a 

manutenção dos programas de iniciação científica devem ser mantidos e 

ampliados, assim como eventos anuais de divulgação científica e as revistas 

científicas”; “algumas questões estruturais devem ser melhoradas, como 

laboratórios e espaços de pesquisa”; “penso que o IFPR deveria incentivar mais 

a formação de grupos de pesquisa nos campus, entre diferentes campus e entre 

o IFPR e outras instituições”. 

O IFPR deveria ampliar os convênios com outras instituições para 

possibilitar o implemento das atividades”; “outro problema que percebo é que, 

devido a diferentes fatores, uma parcela significativa de docentes do IFPR não 

está familiarizado/habilitado a escrever e/ou executar projetos de pesquisa. Isso 

poderia ser amenizado com cursos de rápida formação, presencial ou EAD.  

Este fato seria muito útil, pois os docentes dedicam 16 horas semanais à 

pesquisa e extensão”; “outro problema que poderia ter um avanço seria um maior 

captação de recursos via agências de fomento, num cenário que recursos parcos 

a pesquisa sempre é mais afetada, e o IFPR poderia estimular e incentivar os 

docentes a enviar projetos a diferentes agências de fomento”; “estimular uma 

maior participação dos alunos nos projetos de pesquisa, em todas as suas 

etapas (escrita, desenvolvimento e apresentação dos resultados)”; “ainda 

percebo pouco investimento, embora consiga verificar um esforço para que haja 

mais editais”. 

Aplicar a pesquisa ao contexto do estudante; “aumentar o número de 

bolsas”; “apoio e colaboração, principalmente pelos coordenadores de 

pesquisa”; “apoio financeiro para participação de congressos, eventos, 

investimento em equipamentos, etc.”; “apoio, incentivo e política clara de 

oportunização tanto aos profissionais como aos discentes de experimentação 

nesse item da prática profissional”; “falta de apoio financeiro”;“desestímulo à 

pesquisa priorizando a extensão”; “as cargas administrativas demandam tanto 
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do docente que por vezes os professores ficam sem tempo para desenvolverem 

projetos de pesquisa com a qualidade necessária”; “carga horária dedicada a 

esta atividade”; “compreensão do papel na pesquisa nestas instituições.  

Construção de ambiência de pesquisa”; “dedicação dos profissionais em 

suas horas de pesquisa e em alguns casos estrutura”; “dificuldades em nossos 

acadêmicos da graduação se lançarem para a pesquisa”; “temos potencial de 

pesquisa, porém falta algo para trazer o nosso aluno para a pesquisa”;“tento 

fazer isto, mas com pouca adesão”; “não se tem a cultura”; “diminuição 

progressiva da carga horária para pesquisar”; “encarada como uma atividade de 

alto custo com potencial pouco explorado”; “estrutura laboratorial”; “recursos 

para manutenção de laboratórios”; “material de consumo”; “excessos de 

pesquisas que comprovam aquilo que já sabemos”; “seu não entrelaçamento 

com a própria educação”; “sobrecarga de trabalho”; “titulação, pois uma 

instituição com muitos professores ainda em formação (especialistas e mestres) 

precisa avançar muito para fortalecer a pesquisa, os grupos de pesquisa, etc”. 

 Um docente disse que desconhece os problemas que concerne a 

pesquisa do IFPR. 

 Em relação à extensão, a respostas foram: “a quantidade de trabalhos 

que temos internamente (como eu já disse, com burocráticas e atividades muitas 

vezes administrativas) dificulta a disponibilidade para propor projetos, parcerias 

e trabalhar com a comunidade externa”; “acreditar que extensão é só aquilo que 

sai da instituição”; “apoio financeiro”; “as cargas administrativas demandam tanto 

do docente que por vezes os professores ficam sem tempo para desenvolverem 

projetos de extensão com a qualidade necessária”; “assistencialismo, 

superficialidade, falta de efetividade”.  

Aumentar o número de bolsas”; “burocracia de papeladas”; “clareza e 

treinamento de pessoal para relação com a comunidade”; “compreendo 

extensão como sendo algo que afete a comunidade interna do campus, a 

comunidade externa ou ambas simultaneamente, contudo, em nossa instituição, 

pelo menos pelas informações que nos foram passadas em palestras e reuniões, 

extensão deve necessariamente abarcar a comunidade externa”; “comunicação 

com a comunidade externa”; “desconhecimento da população do que são os 

institutos federais”. 
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Deveriam ser ofertadas mais propostas de extensão a comunidade, no 

entanto, muitas vezes isso esbarra nas condições que os campi tem a oferecer”; 

“diálogo acadêmico e mediação com a comunidade”; “dificuldades na 

compreensão do que é a Extensão”; “dificuldades para conseguir alunos 

voluntários, já que existem poucas bolsas”;“os alunos normalmente trabalham 

no contra-turno”; “diminuição progressiva da carga horária para projetos de 

extensão”; “disponibilidade de recursos financeiro”; “divulgação com a 

população”; “editais que contemplem e incentivem”; “encarada como uma 

atividade de alto custo com potencial pouco explorado”.  

Extensões normalmente direcionadas ao público interno e não para 

comunidade”; “falta afinidade com as reais necessidades sociais”; “falta clareza 

do que é dos propostos da extensão”; “falta incentivo institucional principalmente 

financeiro” ; “falta clareza sobre áreas de extensão, conhecer formas de atender 

a comunidade”; “falta de apoio”; “falta de apoio financeiro e dificuldade de realizar 

parcerias”;  

Falta de apoio financeiro para o desenvolvimento das atividades de 

extensão; “falta de aptidão docente em dialogar com a comunidade”; “falta de 

espaço de socialização de conhecimento a respeito das áreas e entre as áreas”; 

“falta de estrutura do IFPR”; “falta de estrutura e investimentos”; “falta de 

flexibilização”; “falta de formação inicial e continuada de gestores docentes e 

técnicos”; “falta de fundos”; “falta de identidade”; “falta de incentivo e 

conscientização quanto a importância das atividades de extensão para o 

atingimento da integração entre instituição e comunidade local”. 

As atividades de ensino, na grande maioria das vezes, extremamente 

exigentes em termos de carga horária e incompatibilidade total do tempo de 

manutenção de ensino, tem levado os professores, para atender seus Planos de 

Trabalho Docente e Progressões Funcionais, a realizar projetos de pesquisa 

(mais cômodo) pro - forma, sem resultado, sem impacto e muito menos 

contribuição científica. (saliento que eu me incluo nesta condição)”; “falta de 

incentivo financeiro e tempo para a atividade”. 

Falta de investimento para promover o contato com o mundo externo. trato 

de transporte e diárias”; “falta de recursos’; “falta de recursos financeiros”; “falta 

de recursos para o desenvolvimento de mais projetos junto à comunidade”; “falta 

de recursos, estrutura e clareza (coerência institucional) dos sentidos e 
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significados do que vem a ser extensão”; “falta de tempo dos professores em 

função da carga horária de aula e estrutura da instituição”;”falta de tempo e 

incentivo financeiro”; “falta de uma política de incentivo para a extensão”; “falta 

de uma política mais sólida de extensão. 

Falta tempo para pensar e realizar ações de extensão devido ao longo 

tempo dedicado as atividades de ensino”; “falta uma maior integração entre o 

IFPR com ostras instituições, movimentos e órgãos públicos”;”faltam recursos 

por parte do poder público, falta responsabilidade por parte de alguns docentes 

que não realizam esta atividade de fato envolvendo aqueles que mais interessa: 

os alunos”; “incentivos financeiros; Incompreensão da importância das Ciências 

Humanas na extensão acadêmica”; “infraestrutura”; “instabilidade Institucional”; 

“maior alinhamento às questões regionais e algum instrumento de mensuração 

ou verificação do real impacto que a Extensão promove no entorno dos campi 

do IFPR”; “muita burocracia administrativa para o professor, desse modo, 

inibindo a sua criatividade e motivação”; “na medida do possível, há projetos que 

suprem esse fazer”.  

Na questões relacionada à Extensão, acredito que as questões se 

assemelham as relatados na pesquisa”; “os editais abertos em período de férias 

ou com prazos curtos que inviabilizam e desestimulam a participação”; “parece-

me que a divulgação do nome do Instituto ainda é pequena, o que prejudica a 

procura dos cursos de extensão pela comunidade externa”; “política de incentivo 

e qualificação”; “política institucional não atende as necessidades de projetos de 

relevância nem propiciam apoio financeiro para realização das atividades”; 

“pouca experiência”; “pouca interação entre os professores e alunos na 

elaboração de trabalhos extensionistas”; “poucas parcerias com instituições 

públicas/privadas”; “maior incentivo ao empreendedorismo (e.g., incubadoras, 

hotéis tecnológicos, etc.)”. 

Pouco recurso para exercer a extensão, como transporte (geralmente 

temo um carro no campus e é difícil o deslocamento), dificulta essa ação”; 

“’poucos recursos e dificuldades com Comitê de Ética”; “professores que se 

permitem compartilhar aquilo que sabem com os outros”; “recursos mínimos para 

projetos e bolsas estudantis”;”regulamentação”; “se ensino e pesquisa vão bem, 

é uma consequência extensão ir bem também”; “seu não entrelaçamento com a 
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própria educação”; “ter clara qual seria o política extensionista pretendida e seus 

indicadores”. 

Vejo que ainda são poucos os projetos ousados de extensão envolvendo 

a comunidade”; “ainda nos detemos mais na pesquisa do que a extensão”; “sinto 

que necessitamos vincular o tripé ensino, pesquisa e extensão em projetos 

ousados”; “a falta de cultura e vivência nesse segmento. Interação com outras 

instituições nacionais e, principalmente, internacionais. E, aplicar os melhores 

resultados das pesquisas acima no benefício dos Arranjos Produtivos Locais 

onde os campi estão inseridos”. 

Algumas respostas chamaram atenção. Para dois docentes, existem 

pouco incentivo por parte do IFPR, par a extensão, outros dois afirmaram que 

não há política de extensão na Instituição; um desconhece a política de 

extensão, outro que não trabalha com extensão e para dois, a extensão não tem 

problemas. 

As respostas acima refletem o quanto o IFPR não possui uma política 

publica voltada para o ensino, pesquisa e extensão fruto da instabilidade política, 

pela qual passa, o que desestabiliza qualquer instituição.  

A questão 30 perguntava -  o que você gostaria se fosse aluno dos 

Institutos de receber como formação para tornar-se um profissional competente? 

As respostas foram: “a existência de parcerias com instituições 

públicas/privadas”; “maior incentivo ao empreendedorismo (incubadoras, hotéis 

tecnológicos, etc.)”; “transferência de tecnologia e troca de experiências com os 

setores produtivos”; “a formação que meus alunos recebem”; “a visão humana 

das ações técnicas”; “adquirir conhecimentos para uma formação não somente 

técnica, mas crítica e analítica a fim de ser capaz de solucionar novos problemas 

na sociedade”; “algo que me ajudasse em futuras formações”; “aplicação prática 

do conhecimento’. 

Atualidade de mercado e preparo para o mercado de trabalho com as 

tecnologias mais atuais”; “aulas práticas mais próximas da realidade do mercado 

de trabalho”; “autonomia e formação crítica”; boa formação teórica, mas com 

plena capacidade e condição para operar no mercado”; “boa gama de 

habilidades técnicas e um estímulo ao desenvolvimento pleno como pessoa, 

desenvolvendo habilidades como a comunicação, raciocínio lógico e 

relacionamento interpessoal”; “boas aulas teóricas”; “boas aulas práticas”; 
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“bolsas de incentivo à pesquisa e de auxílio para estudo”; “com certeza um maior 

número de aulas práticas, com laboratórios bem montados. Enfim, melhorando 

a estrutura pode-se ofertar aulas, principalmente práticas, de maior qualidade”; 

“conhecimento aplicável ao mercado atual”.  

Conhecimento científico conectado a realidade da sociedade’; “condições 

teóricas e práticas voltada ao estudo técnico e complementado pela 

humanização dos valores do respeito e da ética”; “conhecimento compatível com 

o solicitado pelo mercado”; “conhecimentos aplicáveis ao mundo em que irei 

atuar profissionalmente”; “conhecimentos que fizessem sentido para o meu 

desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional”; “construir, junto com os 

professores,um conhecimento com base em evidencia científica atualizada e me 

sentir protagonista da transformação da sociedade em que vivo e não apenas 

um indivíduo executor de tarefas”.  

Conteúdo adequado’, com professores da área e infraestrutura 

minimamente adequada com seu curso”; “currículo mais adequado aos dias 

atuais, contemplando temas como empreendedorismo, sustentabilidade, com 

menos disciplinas rasas e temas mais aprofundados”; “mais possibilidades de 

disciplinas optativas, relacionadas aos assuntos de interesse dos estudantes”; 

“de conteúdos programáticos voltados exclusivamente a minha formação 

técnica”; “de formação articulada, em que ensino, pesquisae extensão 

estivessem efetivamente indissociados, na prática”;”dedicação dos servidores”; 

“educação humanista”. 

Ensino de qualidade baseado em prática vinculada a estágios, isso 

facilitaria a entrada no mercado de trabalho”; “ensino integrado”; “ensino integral 

com as condições necessárias para a permanência na instituição”; “ensino 

qualificado, estrutura adequada”; “especialmente no nível médio, uma formação 

humana crítica e robusta, e em segundo plano, formação técnica profissional”; 

“estágio, bolsa de estudos, ampliação qualitativa e quantitativa dos meus 

conhecimentos.  

Um restaurante universitário para facilitar a permanência”;”condição 

material objetiva para uma boa educação”; “estágios”; “estratégias para solução 

de conflitos”; “estudos de ética”; “eu gostaria que meus professores ampliassem 

meu horizonte de conhecimento teórico e prático de modo que eu possa sair da 

escola com uma bagagem muito maior do que aquela que entrei, sendo assim, 
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capaz de executar as funções e tarefas para as quais o curso técnico 

devepreparar”; “formação crítica, que não se prenda apenas a aulas expositivas, 

mas que proporcione um ambiente de pesquisa e reflexão ao longo das aulas”; 

“formação em empreendedorismo e inovação”;“palestras formativas com 

profissionais atuantes no mercado de trabalho”; “formação ética, cultural, social 

e filosófica”; “formação generalista e apoio ao desenvolvimento de minhas 

potencialidades”; “formação humana e cidadã, não ser visto apenas como mão 

de obra”; “formação humanística”; “formação integral (base humana e técnica). 

Formação nas relações humanas”; “formação Politecnica”; “formação 

técnica e profissional de qualidade com uma formação cidadã, crítica e ética”; 

“formação técnica específica”; “formação voltada para o trabalho, mas de modo 

a criar uma identidade sociocultural e mesmo local”; “gestão de carreira”. 

Gostaria de uma formação criativa e desafiante, como projetos, estágios 

etc”; “gostaria que a instituição tivesse condições para que os docentes 

conseguissem colocar em prática todo o seu conhecimento nas atividades 

didáticas, de pesquisa e de extensão”; “habilitação para o mercado de trabalho”; 

“infraestrutura”; “iIntegração entre os conteúdos/disciplinas com foco na 

formação profissional”; “uso de tecnologias”; “já fui aluna por 2 vezes consecutiva 

e pude notar o abismo entre os cursos no que tange a formação. 

Vou dar nomes: Especialização EAD em Gestão Pública, excelente! 

Corpo docente interessado em ministrar o conteúdo, material didático de 

qualidade, aulas gravadas, provas que remetiam o conhecimento do conteúdo e 

no fim, todas as documentações (certificado e histórico) vieram como esperado. 

Em comparação Especialização em Educação Profissional, péssimo! 

Corpo docente interessado em doutrinar, material didático feito a base de 

teses e dissertações de docentes pouco interessados em ensinar didática para 

outros professores que possuem bacharelado, aulas presenciais que foram 

várias vezes interrompidas por questões políticas, provas totalmente 

desconexas e no fim, só mais transtorno. Curso acabou em 2013, se passaram 

4 anos e ainda nada do certificado e o histórico que veio por e-mail parece vindo 

de uma impressora sem tinta. Então, o que eu gostaria se fosse aluno dos IFs 

de receber como formação para tornar-se um profissional competente seriam 

noções básicas de planejamento, o que se estenderia não apenas a vida 

profissional mas para a minha própria vida.  
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Acho que isso falta na educação profissional, mais atitude e menos 

vaidade”; “maior conhecimento”; “aliás, eu sou aluno de Letras e tenho ótimos 

professores, com algumas exceções”; “maior ensino de línguas e matemática 

bem como lógica”; “além disso, maior envolvimento em projetos”; “maior 

interação com o mercado de trabalho, mais atividades práticas, maior 

contextualização”; “maior vínculo das empresas com a escola”; “mais atividades 

práticas durante as aulas, possibilidade de fazer estágio na área escolhida e uma 

formação empreendedora”. 

Mais aulas práticas, seja qual for o eixo tecnológico, e a possibilidade de 

estágios”; “mais técnica”; “mais visitas técnicas e culturais”; “noções básicas de 

economia, de vida bancária, de direito do trabalho”; “parâmetros de forma geral 

igual aos do sistema S”; “participar de mais eventos, principalmente para alunos 

dos campus do interior’; “pesquisar; prática relacionada à teoria”; “professores 

capacitados”; “professores comprometidos e sérios”; “bons laboratórios”; 

“professores qualificados e dinâmicos”; “profissionais competentes e 

comprometidos”. 

Formação curricular de base sólida que possibilite o acesso aos diversos 

conhecimentos, formas de compreensão de mundo, oriundos dos campos da 

ciência, filosofia, arte e educação física (do corpo)”; “profissionais da educação 

melhores preparados e mais comprometidos com sua profissão”;”profundo 

conhecimento científico e tecnológico da minha área de conhecimentoe 

instrumentalização adequada para enfrentar os desafios que a minha profissão 

me apresenta”; “que as aulas e os calendários fossem respeitados”. 

Que as estruturas funcionassem de forma mais eficiente”; “que estivesse 

capacitado para enfrentar os problemas gerais e não somente aqueles ligados à 

minha opção profissional, inclusive, por exemplo, aquelas inerentes à interação 

nas relações interpessoais”; “que fosse proporcionado a gestão do "eu" e da 

inteligência emocional”; “que o ensino fosse significativo, permitindo a reflexão 

do que estuda-se”. 

Receber uma formação que conseguisse aliar a técnica e os 

conhecimentos científicos adequados para trabalhar e principalmente, para 

entender a realidade social, cultural, econômica e política que estivesse 

inserido”; “reforço aqui as palavras descritas acima sobre as competências 

essenciais na formação humana: aprender a conviver em sociedade, a ter 
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tolerância, saber  trabalhar em equipe, ser pesquisador, adquirir uma postura 

empreendedora ou melhor, intraempreendedora, desenvolver a criatividade e 

iniciativa para resolver problemas”; “relação teoria e prática e formação 

continuada após a graduação”; “saberes científicos e tecnológicos das diversas 

áreas do conhecimento e habilidades de relacionar e utilizar estes 

conhecimentos na resolução de problemas e para atuar no mundo”. 

Muitas oportunidades de vivenciar situações parecidas com o exercício da 

prática profissional”;”oportunidades para o desenvolvimento de habilidades de 

trabalho em grupo, comunicação, resolução de problemas, criticidade entre 

outras”; “se fosse aluna gostaria de ter muito mais prática porque se me inscrevi 

em um curso técnico, quero ter a prática logo, sem precisar de detalhes da 

teoria”; “ter a oportunidade de estudar diferentes assuntos, relacionando os 

conhecimentos em atividades de pesquisa, extensão e ensino”; “trabalhar em 

cima da postura e ética profissional, uma vez que a parte técnica é bem 

desenvolvida”. 

Um ensino focado na formação do cidadão”; “um estágio muito bem 

programado, numa parceria bem feita com empresas locais”; “um 

relacionamento mais próximo com um possível empregador”; “uma formação 

com qualificação técnica e conhecimento global das ciências”; “uma formação 

na qual a transdisciplinaridade oferecesse um diálogo entre as disciplinas e, com 

isso, a valorização do saber universal e dialógico”; “uma formação por uma 

estrutura curricular flexível, que me permitisse construir meu itinerário formativo”; 

“uma maior formação humanística”; “uma noção realista de como desempenhar 

meu papel no mercado de trabalho”.   

Uma síntese do que disse acima”; “uma visão mais humana do cidadão, 

para inserir nos hábitos de vida atitudes em prol de uma sociedade e 

consequentemente país melhor”; “visão ampla de mundo e importância da minha 

atuação profissional, de forma consistente durante o curso”; “preparação para 

efetiva inserção no ambiente comunitário de forma competente”;“integração do 

ensino desde seu início com ações na comunidade, diminuindo o distanciamento 

da academia com a população”; “visualizar, na prática, a interação do ensino, 

pesquisa e extensão”.  

 Percebe-se que muitos docentes entendem ainda que a educação 

profissional sempre deva estar associada a um conceito de formação 
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estritamente relacionado ao fazer, refletindo uma cultura que segmenta a 

sociedade entre os que avançam para ensino superior e os que irão para o 

mundo do trabalho com as qualificações mínimas necessárias. No entanto, com 

os avanços científicos e tecnológicos, não faz mais sentido sustentar esta visão.  

A característica marcante da educação profissional e tecnológica é a 

associação entre teoria e prática. Mas para compreender a teoria é preciso que 

o processo formativo leve em consideração a base humanística, científica e 

tecnológica necessária, para que se possa desenvolver a dimensão prática do 

trabalho, a condição para iniciar uma carreira profissional e ainda a base para 

continuar os estudos em nível de graduação e pós-graduação. 

 Outra constatação é que a grande maioria dos docentes não compreende 

o que é educação profissional e qual é o seu trabalho, bem como o papel dos 

Institutos, enquanto instituição pública de ensino. 

 Optou-se em trabalhar as questões 25 e 26 no fim deste capítulo, por elas 

abordarem o objeto desta pesquisa, o que facilita uma melhor compreensão do 

que se defende nessa tese.  

 A questão 25, -   tratava de saber se os docente, o que entendiam por 

politecnia, a qual teve as seguintes respostas: ”a  capacidade de alguém 

conseguir sintetizar um conjunto de conhecimentos e técnicas em proveito de 

um determinado objetivo”; “a capacidade de aprendizado e desenvolvimento de 

múltiplas habilidades e suas práticas em diferentes áreas”; “a educação 

ambientada no mundo do trabalho”; “a formação integral do sujeito- no caso 

aluno.  

Não apenas a formação para o mercado do trabalho, mas para o mundo do 

trabalho”; “a formação pela experiência, ‘aprender na marra’”; “a possibilidade de 

formar o aluno com uma visão macro das situações. A de que não existe apenas 

uma forma de olhar o problema”; “a possibilidade de ter uma formação 

multifacetada”; “a relação da educação com o trabalho”; “além da 

profissionalização, a politecnia aborda a idéia de formação humana integral”; “as 

várias facetas e vertentes das ações desenvolvidas pela humanidade de 

transformação da natureza”; “compreensão ampla de uma determinada área”; 

“consiste em uma formação humanística”;  

Do ponto de vista pedagógico, politecnia está relacionada a compreensão e 

possibilidades para pensar a formação humana na educação formal”; “dominar 
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vários campos de conhecimento, ser curioso no estilo do cidadão renascentista, 

interessado por várias áreas, da robótica às humanas”; “é o desenvolvimento de 

saberes e técnicas de diferentes áreas do conhecimento para o exercício 

profissional e atuação cidadã”; “é o saber fazer crítico e não aleatório da 

profissão”; “educação integrada ou formação humana integral que parece algo 

utópico”;  

Educação integral, compreendendo a formação de conhecimento técnico-

científico dos processos produtivos, aliada a formação humana de cidadão com 

visão crítica sobre a sociedade de que faz parte”; “educação para desenvolver 

habilidades por meio da prática”; “entendo como a união entre escola (intelectual) 

e trabalho produtivo”; “escolas técnicas”; “espaço para a transdisciplinaridade”; 

“especialização no ensino e pesquisa”; “educacional segundo o paradigma 

marxista”; “forma de pensar a educação humana no ambiente escolar”; 

“formação abrangente, envolvendo diversas áreas/ciências”; “formação cidadã - 

(Humana e Profissional)”. 

Formação humana”; “formação integrada”; “formação integrada, Técnica e 

Humana”; “formação intelectual, física e tecnológica juntas”; “formação 

omnilateral/onilateral, que visa a formação intelectual, física e tecnológica, o que 

sugere uma formação humana integral”; “formação para o trabalho”; “formação 

que abranja ciência e técnica”; “formação técnica crítica”; “formação técnica”; 

“formas múltiplas de conhecimento técnico e acadêmico”; “habilidade de praticar 

diversas artes”; “habilidades técnicas em várias áreas do conhecimento”; 

“integração de diversos saberes”. 

Integração entre formação profissional e básica”; ïntegrar formação humana 

e formação para o trabalho”; “o conjunto das possíveis relações entre os 

conhecimentos aplicáveis da ciência e o mundo das interações sociais”; “o 

domínio de diferentes técnicas e saberes essenciais a vida social, política e 

econômica”; “o domínio de várias técnicas, de várias habilidades, uma espécie 

de formação abrangente, contrária a especialização”; “o fato de um indivíduo 

conhecer várias/múltiplas técnicas”; “o mesmo que educação tecnológica”. 

Politecnia é a apropriação de várias habilidades por parte dos alunos”; “com 

uma gama de habilidades distintas, os egressos encontrarão as oportunidades 

no mundo do trabalho (tanto como empreendedores quanto dentro de 
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organizações) e farão a diferença, desenvolvendo suas vidas e contribuindo para 

a sociedade”. 

Pensar a formação humana no campo da Educação”; “percepção de que o 

mundo técnico deve ser entendido/controlado pelo homem”; “domínio do 

conhecimento científico e tecnológico da área, aliada à formação clássico-

humanística”; “por "politecnia", entendo a técnica aliada a diferentes aspectos na 

execução de algo”;”possibilidade de repensar continuamente a formação 

humana”; “formação integrada”; “preconiza pela nossa legislação (minha 

opinião) formar hábitos e habilidades necessários à inserção no mundo do 

trabalho”; apesar de atualmente falar-se em autonomia, o ensino praticado não 

está voltado ao desenvolvimento humano, mas à capacidade que o sujeito terá 

de inserir-se e agir produtivamente”; “suponho ser a diversidades de técnicas 

que podem ser aplicadas em algum contexto, como por exemplo avaliação”;  

Surge por Marx e, tem relação com o trabalho produtivo da educação”;”tenho 

identificação com algumas das discussões que deram fundamentação para a 

formação da Rede IF's, relacionados ao campo do materialismo histórico 

dialético”; ”um dos exemplos é a compreensão gramsciana de politecnia”.  

A ideia de formação humana como um princípio e não como meio para atingir 

algum objetivo meramente tecnicista”; “uma abordagem de formação técnica, 

mas que considera os vários elementos necessários à uma formação ampla”; 

“uma formação básica que é usufruída/compartilhada por diferentes 

especialidades”; “uma formação que traga diversidade de pontos de vista sobre 

um assunto que o acadêmico possa tomar decisões”; “utilização de várias 

técnicas e métodos”. 

A questão teve ainda 50 respostas, (44% dos entrevistados) que demonstra 

total desconhecimento sobre politecnia, conforme Gráfico 30. As respostas 

foram: “conhecer várias”; “conhecimento técnico de áreas diversas”; 

“conhecimentos técnicos em um mesmo ambiente”; “conjunto de diferentes”; 

“técnicas/ciências/formações”; “cursos técnicos variados”; “desconheço:”; 

“diversa formas de técnicas e tecnologia”; “diversas áreas técnicas”; “diversidade 

de conhecimento”; “diversidade de habilidades profissionais técnicas”; “domínio 

de várias técnicas”; “formação técnica crítica”. 

Formação técnica multidisciplinar”; “formas múltiplas de conhecimento 

técnico e acadêmico”; “habilidade de praticar diversas artes”; “habilidades 
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técnicas em várias áreas do conhecimento”; “muitas técnicas”; 

“multidisciplinaridade na educação e ciência”; “múltiplas técnicas”; “não conheço 

esse termo”; Não sei opinar”; “não tenho certeza do conceito”; “’não tenho 

conhecimento do termo/tema”; “o conhecimento de técnicas variadas em uma 

determinada função”. 

O Domínio de diferentes técnicas”; “utilização de várias técnicas e métodos”; 

“variadas técnicas de ensino”; “várias ciências”; “várias formações técnicas”; 

“várias formas de pensar”; “várias habilidades técnicas”; “várias técnicas”; “vários 

cursos técnicos sendo ofertados em uma só instituição”; “vários técnicos ou 

vários cursos técnicos”; “vários tipos e modalidades de ensino”. 

 

GRÁFICO 30 – COMPREENSÃO DE POLITECNIA 

 

 

Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

Em um primeiro olhar, o senso comum costuma conceituar a politecnia de 

uma maneira simplificada, como o domínio de várias técnicas, entendimento 

esse constatado em muitas respostas, dos docentes do IFPR, conforme o 

Gráfico 30. 

Bem ao contrário do que dizem é o que se defende nesta tese: o conceito 

de politecnia, que segundo Saviani (1989), proposto por Marx durante sua 

participação na Associação dos Trabalhadores (1864), quando pensava a 

revolução socialista mundial. No decorrer do tempo, tal concepção incorporou as 
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reflexões de Gramsci e foi influenciada pelos seus conceitos de escola unitária 

e politécnica, pois representaria para ele uma síntese das ciências da natureza 

e da história, base da formação do novo homem. 

O pressuposto assumido nesta tese necessita ser aprofundado no sentido 

de enriquecer uma formação hoje tão necessária para os jovens brasileiros – de 

uma relação com o trabalho que não os submeta simplesmente aos ditames do 

mercado, mas sim, e principalmente, que os conduza na busca de uma formação 

humana integral, para o trabalho e para a vida digna de todo trabalhador. 

A questão 26 perguntava: O que o docente do IFPR entende por formação 

politécnica, na educação profissional? Os entrevistados entendem da seguinte 

forma: “a capacidade de formar o cidadão para o mundo do trabalho, com uma 

visão holística do todo e não fundamentar-se em um único objeto proposto pelo 

mercado de trabalho”; “a educação que visa a formação integral do estudante”; 

“a necessidade de contemplar, os conhecimentos básicos, conhecimentos 

específicos de determinada área, com vistas a contribuir com a articulação de 

ambos”; “a relação entre conhecimentos, técnicas e habilidades de diferentes 

áreas para a integração do conhecimento acadêmico e profissional. 

Uma formação que permita ao indivíduo dominar vários assuntos no 

campo técnico de sua especialidade”; “ampla formação”; “aplicar ao aluno uma 

formação que o permita buscar o mercado de trabalho mas também o qualifique 

para a vida”; “aumentar a formação humanística”; “capacidade de formar 

indivíduos com variadas especificidades técnicas”. 

Creio que seja uma educação que não privilegie uma área do 

conhecimento específica e busque demonstrar aos estudantes que para 

conhecermos e interagirmos com o mundo de forma mais satisfatória é 

necessário que consigamos abranger ao máximo o conhecimento que podemos 

ter sobre ele e, para que o conheçamos melhor, precisamos ter conhecimento 

sobre as mais diversas áreas e suas técnicas específicas”; “desenvolvimento de 

habilidades diversificadas”; “desenvolvimento de uma visão sistêmica de 

mundo”; “diferentes competências”. 

Diferentes formações profissionais aproveitando uma mesma estrutura 

curricular”; “diversificar a formação”; “domínio de muitas técnicas em uma 

determinada função, além de uma visão abrangente sobre a área de formação”; 

“é vencer a barreira do trabalho manual e trabalho intelectual, visando a 
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formação integral do homem”;”educação abrangente, que no nível médio vai 

além da formação profissional e a educação propedêutica”; “encontrar maneiras 

distintas ou alternativas diferentes para ensinar”.  

Ensino direcionado principalmente para formação profissionalizante, 

pautado ainda na visão de preparação para o mundo do trabalho; Integração 

entre as várias técnicas e saberes para a construção de um conhecimento mais 

integral e contextualizado”; “entendo como uma formação mais ampla”; “espaço 

para a transdisciplinaridade na educação profissional”; “estudar numa escola que 

oferece formação técnica no ensino e pesquisa”; “faz o relacionamento entre o 

trabalho/técnica e a educação”.  

Foco no aluno e não no mercado de trabalho que ele esta sendo 

preparado”; “formação abrangente e generalista de um determinado 

assunto”;”formação abrangente quanto aos diversos ramos do conhecimento 

das exatas aplicadas”; “formação cidadã - (Humana e Profissional)”; “formação 

do trabalhador que levará uma qualificação profissional permanente”; “formação 

e instrumentalização nas diferentes áreas e ciências técnicas e tecnológicas e o 

esclarecimento sobre como tais saberes podem ser empregados no trabalho”; 

“formação em diversos âmbitos da formação técnica/tecnológica”. 

Formação em temas diversos, buscando sua integração”; “formação em 

vários ramos técnicos”; “formação integrada”:“técnica e humana”; “formação 

integrada: componentes curriculares técnicos e formação cidadã”; “formação 

integral (base humana e técnica)”; “formação integral do ensino médio ao 

superior”; “formação integral”; “formação intelectual, física e tecnológica juntas”; 

“formação omnilateral/onilateral, que visa a formação intelectual, física e 

tecnológica, o que sugere uma formação humana integral”; “formação técnica 

profissional”; “formação voltada para atuação em diferentes áreas profissionais”; 

“formar para o trabalho”; “formar profissionais”; “inserção de diversos 

conhecimentos ao conhecimento técnico”;  

Integração e inter-relação com os diversos assuntos abordados na 

educação profissional”; “integração entre formação profissional e básica”; 

“justamente que a formação não deve ser estritamente técnica dos processos de 

produção, mas compreender também, e diria até, principalmente, do contexto 

social, do sistema político e de produção em que este indivíduo está inserido”; 

“me remete à Marx e ao Saviani, na formação do ser omnilateral”; “meio de 
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transformação da sociedade e da diminuição das desigualdades”; “mesmo tendo 

uma variante de discussões sobre o conceito de Politécnica e suas origens, 

podemos verificar também nas dimensões de pesquisa e extensão, na 

interdisciplinaridade, entre outras”; “multidisciplinaridade na educação”; “múltipla 

formação técnica”; “na educação profissional entendo tratar-se por exemplos dos 

cursos subsequentes por nós ofertados, aqueles de 1,5 ou 2 anos no qual a parte 

prática é muito maior que a parte teórica”; “a formação dos professores, uma 

atuação docente em várias especialidades de uma mesma área do 

conhecimento”; “não é o que eu tenho visto ocorrer atualmente.  

Isso seria uma formação ampla e com aprofundamento científico, que 

capacite os seres humanos a se entenderem no mundo e com o mundo do 

trabalho em suas possibilidades mais amplas, dominando os conhecimentos que 

permeiam as relações de trabalho”; “o aprendizado de várias áreas distintas, 

visando uma formação plural”; “o ensino não deve ser apenas focado em 

disciplinas técnicas específicas, mas deve se preocupar com o desenvolvimento 

pessoal do aluno em vários âmbitos”;  

O egresso apresentar um coleção de técnicas para desenvolver trabalho 

especializado em uma área”; “o ensino sobre as diferentes formas de 

aprendizado e aplicabilidade prática na realidade em que o educando se insere”; 

“o estudante terá uma formação por vários mecanismos de ensino”;”o mesmo da 

resposta anterior”; “permitir acesso a uma visão mais ampla, que reúne 

elementos de humanas e de exatas”; “pode ser a formação intelectual, física e 

tecnológica”; “por formação politécnica na educação profissional, entendo uma 

formação omnilateral do ser, isto é,  

Uma educação que valoriza os aspectos mentais e físicos, além, claro, da 

instrução técnica/tecnológica”; ”possibilidade de ocupar espaços mais flexíveis”; 

“possibilidade de pensar na formação técnica juntamente com a formação 

humana”; “possuir conhecimentos técnicos em diversas áreas da educação 

profissional”; “profissionalização”;  

Proporcionar ao aluno uma formação que preze pelo desenvolvimento de 

uma formação humana, crítica e uma formação voltada para as competências 

profissionais e tecnológicas”; “que o estudante consiga dominar diversas 

ferramentas e técnicas de forma conjunta e conectada”; “que o profissional 
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formado possui uma múltipla capacidade além do foco de sua formação, 

tornando-o flexível para enfrentar seus desafios”;  

Trata de uma formação em diversos ramos e áreas de conhecimento 

voltados para a educação profissional”; “representa uma formação ampla, não 

apenas destinada ao caráter "técnico" ou muito especializado”: “tratar dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos numa dimensão unitária e omnilateral”; 

“um profissional técnico capaz de atuar em diferentes áreas, considerando o 

desenvolvimento de acordo com as exigências do mercado de trabalho”; “uma 

educação emancipatória dentro da sociedade”; “uma formação ampla, baseada 

no conhecimento próprio da área de formação, mas, também, com uma 

formação em ciências humanas e sociais que permita uma reflexão do homem 

enquanto ser social, envolvido no complexo mundo do trabalho”. 

Uma formação capaz de instigar o acadêmico a tomar decisões mais 

acertadas com base no ferramental (tanto no sentido literal como de raciocínio 

lógico) disponibilizado para ele no dia a dia”; “uma formação centrada no ser 

humano e não no que ele simplesmente deve fazer profissionalmente”; “uma 

formação humana integral e que também seja capaz de inserir o aluno no mundo 

do trabalho”; “uma formação que faça com que o sujeito tenha uma visão global, 

que possa interagir com outras áreas do conhecimento”; “uma formação voltada 

para a formação ampla do estudante”. 

 O que chama atenção que 20% dos entrevistados (24 docentes) 

desconhecem o que significa formação politécnica, na educação profissional, 

conforme Gráfico 31. 
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GRÁFICO 31 – COMPREENSÃO POR FORMAÇÃO POLITÉCNCIA, NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

  

 Fonte: Elaboração do Autor, 2017. 

 

 Os dados acima mostram o quanto o IFPR precisa avançar enquanto 

instituição pública de educação profissional, pois os mesmos refletem a não 

existência de uma política de formação continuada. 

 É premente a construção de uma política pública de formação inicial e 

continuada, concebida como uma oferta educativa – específica da educação 

profissional e tecnológica – que favoreça a qualificação, a requalificação e o 

desenvolvimento profissional de trabalhadores nos mais variados níveis de 

escolaridade e de formação.  

Centra-se em ações pedagógicas, de natureza teórico-prática, planejadas 

para atender a demandas sócio educacionais de formação e de qualificação 

profissional. Nesse sentido, consolida-se em iniciativas que visam a formar, 

qualificar, requalificar e possibilitar tanto atualização quanto aperfeiçoamento 

profissional, a cidadãos em atividade produtiva ou não.  

Ancorada no conceito de politecnia e na perspectiva emancipatória, a 

formação inicial e continuada, ao se estabelecer no entrecruzamento dos eixos 

sociedade, cultura, trabalho, educação e cidadania, compromete-se com a 

elevação da escolaridade, sintonizando formação humana e formação 

profissional, com vistas à aquisição de conhecimentos científicos, técnicos, 
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tecnológicos, estéticos e ético-políticos, propícios ao desenvolvimento integral 

do sujeito. 
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7 A TÍTULO DE CONCLUSÕES 

 

 

 Essa tese toma como ponto de partida a expansão da rede federal de 

educação profissional, científica e tecnológica, bem como a implantação dos 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Nesse sentido, 

apresentaram-se algumas sínteses. No entanto, tem-se em mente que estas 

considerações compõem apenas uma das muitas possibilidades de 

interpretação da realidade. Portanto, não há, nesta pesquisa, uma conclusão 

final, mas, sim, algumas considerações finais que poderão, inclusive, ser o início 

de novas pesquisas.   

 Sobre a formação de professores para a educação profissional, sobretudo 

na RFEPCT, tem-se a materialização de percursos reducionistas, aligeirados, 

descontínuos e fragmentados. Historicamente, a formação de professores para 

a EPT tem, em sua gênese, a ausência de políticas de Estado que a 

regulamentassem. Em face dessa ausência, as políticas públicas 

(governamentais) se manifestaram e se materializaram por meio de programas 

emergenciais de formação de professores que foram se (re)modelando esse 

(re)adequando às exigências de cada época, sendo reavivados em cada etapa 

da história. 

A expansão da RFEPCT, por meio da implantação dos IFs, pôs em 

evidência a ausência de profissionais para atenderem à crescente demanda por 

esses profissionais. Assim, os Institutos, entre eles o IFPR, se propuseram a 

regulamentar o acesso de profissionais para atuarem em programas em 

programas, também reducionistas, de capacitação profissional. 

Atuação essa que envolve tanto conhecimentos científicos e tecnológicos 

quanto conhecimentos advindos da formação humana, da experiência de vida e 

da experiência profissional como educador. Todos esses saberes traduzem-se 

na especificidade do fazer pedagógico e, consequentemente, na prática 

educativa da instituição em que o profissional está inserido. 

Por outro lado, a diversidade inerente ao contexto formativo e às 

influências advindas das mais variadas instâncias sociais exigem atualização 

constante dos profissionais da educação, na perspectiva da qualificação 

almejada, proporcionando, assim, crescimento profissional e pessoal. Em 
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grande parte, isso pode ser alcançado por meio de uma apropriada e cuidadosa 

política de formação continuada para os docentes.  

Muitos profissionais da educação trazem consigo singularidades nas 

trajetórias acadêmicas e, em consequência disso, diferentes níveis de 

qualificação profissional.  

Desse modo, a formação continuada de docentes proporciona, 

principalmente, a apropriação das bases filosóficas da educação profissional e 

tecnológica e a compreensão dos princípios educacionais que fundamentam a 

proposta pedagógica institucional.  

Para atender às necessidades formativas dos profissionais da educação, 

é fundamental repensar o campo conceitual dessa política em uma perspectiva 

mais abrangente. Assim, a concepção da política de formação continuada para 

os professores da educação profissional, defendida nesta tese, está alicerçada 

na politecnia, a qual traz, em sua essência, a proposta de formação integral do 

homem, qual seja uma formação omnilateral. 

Por isso, ao se analisar a existência ou não de política de formação 

continuada aos profissionais da educação profissional do Instituto Federal do 

Paraná – IFPR, compreende-se a importância de se conhecer a trajetória das 

políticas da educação profissional para entender as concepções que as 

fundamentaram e as razões da dualidade estrutural, bem como a reflexão acerca 

de estratégias para seu enfrentamento. 

Os fundamentos da formação politécnica, incluindo os princípios de 

gestão escolar, em sua maioria, podem e devem ser assumidos por qualquer 

modalidade de educação integral, principalmente porque o tipo de gestão deve 

se adequar à modalidade de educação integral. O que é destruidor e fator de 

desqualificação da escola pública nos tempos presentes é a gestão amadora, 

desprovida de formação e experiência profissional.  

Não é mais tempo (porque não há mais tempo a perder) de o Estado tratar 

a educação pública por meio de apelos ideológicos e de políticas paliativas. Mas 

essa não é uma tarefa a ser realizada apenas pelo Estado, sem a mobilização 

da comunidade escolar e da sociedade em geral interessada.  

Sintetizando, as mudanças no sentido da qualificação da escola pública 

estão na dependência direta da organização e da mobilização da comunidade 

escolar, e não escolar. Se não for assim, quem vai educar o Estado?  
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Por tudo isso, a formação politécnica é uma alternativa às demais 

modalidades existentes. Isso porque se diferencia destas pela organicidade 

entre os princípios epistemológicos da pedagogia histórico-crítica e dos 

processos educativos integrados, pelo alcance social e político, e, finalmente, 

por um tipo de gestão que pressupõe formação ampliada, embasada no 

conhecimento das demandas do desenvolvimento socioeconômico e nas 

urgências democráticas da sociedade.  

As inquietações que originaram este estudo, por sua vez, advêm dos 

desdobramentos das políticas públicas educacionais em suas determinações 

para a formação continuada de professores na modalidade da educação 

profissional. 

Isso em razão de a formação dos profissionais da educação profissional, 

apesar de ter sido objeto de preocupação de muitos pesquisadores que estudam 

e lutam pela construção de uma política de formação pautada na qualidade e na 

emancipação, ainda ser precária.  

Nesse sentido, faz-se necessária essa formação continuada, para que os 

profissionais possam atender aos ditames da contemporaneidade na formação 

de todos os seres que estão sob sua responsabilidade, especialmente nos IFs 

com ênfase ao IFPR, o que garantiria uma formação que vai além dos limites do 

conteúdo científico específico de suas áreas de formação, pois eles são 

profissionais que atuam na educação profissional. 

Portanto, assim como é reconhecida a importância da formação dos 

profissionais da educação em qualquer sociedade, também se faz necessária 

uma formação que contemple os aspectos políticos, econômicos, sociais e éticos 

da formação humano-profissional. Deste modo, a política de formação dos 

profissionais que irão trabalhar com futuros profissionais merece ser igualmente 

estudada.  

Nesta tese, por conseguinte, foi estudada a contribuição de uma 

Instituição Pública Federal do Paraná para a formação dos profissionais da 

educação profissional. 

Após o estudo realizado, destaca-se, como síntese deste trabalho, 

algumas considerações propositivas acerca do objeto dessa pesquisa, buscando 

fornecer subsídios para a construção de novas políticas públicas de formação e 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisnbb_847VAhXJUZAKHYzLCfkQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstituto_federal_de_educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2C_ci%25C3%25AAncia_e_tecnologia&usg=AFQjCNHlfZuIeo6cm77-qIrfyRhCWt41Vg
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de emancipação dos profissionais da educação profissional. Isso porque, como 

afirma Ferreira: 

 
[...] só existe um ensino de qualidade se houver professores 
qualificados para ministrá-lo, o que implica em uma política de 
formação de professores e de profissionais da educação de altíssima 
qualidade, que contenha o compromisso de fornecer a esses 
profissionais as condições de captar o mundo em que vivemos, 
guiados pela globalização econômica e dirigido pela hegemonia do 
capital que “dita” as normas para os países periféricos numa 
“solidariedade” bancária que humilha (FERREIRA 2004, p. 07). 

 

A busca desta qualidade contempla uma política emancipadora da 

educação, em meio à qual o profissional deve ter presente o componente ético, 

ou seja, sua especificidade está no compromisso ético com a emancipação das 

pessoas. Não é uma profissão meramente técnica. A competência do 

profissional da educação não se mede pela sua capacidade de ensinar – muito 

menos de “lecionar”, mas pelas possibilidades que constrói para que as pessoas 

possam aprender, conviver e viverem melhor, em vista de uma sociedade mais 

justa e humana. 

Assim, à luz dos resultados desta pesquisa, apontam-se algumas 

questões propositivas que podem ser capazes de contribuir para a construção 

de uma política pública, no que concerne à formação continuada dos 

profissionais da educação tecnológica: 

 

1) A necessidade de uma política de formação de professores que insira, em 

sua concepção, a modalidade de educação profissional em plena relação 

com a concepção de trabalho como um princípio educativo. 

 

2) A formação de professores da educação profissional, que urge por 

investimentos por parte do governo, para construir uma política pública de 

formação docente em sua totalidade, a qual seja capaz de “articular 

conhecimentos do mundo do trabalho, conhecimentos científico-

tecnológico sobre a área a ser ensinada, conhecimentos pedagógicos, 

formação em pesquisa e experiência no trabalho docente” (KUENZER, 

2011, p. 683), de forma que integre, realmente, a educação profissional 

técnica à Educação Básica, como dispõe o Capítulo II, Seção IV da LDBN.  
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3) A urgência de ações de formação inicial para os docentes que estão no 

exercício da profissão, mas sem a formação específica para a docência, 

de modo que seja garantida a formação continuada para os demais 

professores. Com isso, é possível vislumbrar o fortalecimento dotrabalho 

do professor da educação profissional tecnológica, através de uma 

política sólida de formação de professores (inicial e continuada) que 

abarque a valorização da carreira e que possa fomentar o 

desenvolvimento da educação profissional. 

 

4) Apesar de a Pró-Reitoria de Ensino estabelecer a qualificação pedagógica 

como uma de suas prioridades, os profissionais não têm clareza do que 

significa qualificação, mostrando, em alguns casos, uma verdadeira 

miscelânea de informações. 

 

5) O tratamento de formação pedagógica de professores para a educação 

profissional tecnológica significa trazer a tona questões relacionadas ao 

trabalho, ciência e cultura, pois a educação profissional está articulada, 

de forma muito íntima, com a formação para o trabalho. 

 

 

6) Uma política pública de formação continuada que leve a refletir sobre as 

questões impostas pelo capitalismo e a conhecer todos os processos 

educacionais e sociais, em uma visão de totalidade, para que se saiba 

enfrentá-los. Essa é a primeira dimensão da formação: conhecer o mundo 

do trabalho sem ingenuidade, a partir da compreensão do caráter de 

totalidade das relações sociais e produtivas. 
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7) A construção de política de formação de professores da educação 

profissional significa garantir práticas pedagógicas dos professores que 

atuam no ensino profissional, que supere a fragmentação dos conteúdos 

e que articule os conhecimentos específicos e a formação pedagógica, 

vinculados às mudanças ocorridas no mundo do trabalho e às novas 

demandas educacionais, de forma que seja possível compreender e 

intervir na realidade. Porém, isso somente acontecerá com a reformulação 

de cursos de licenciaturas e com a garantia de que todo o professor da 

Educação Profissional e Tecnológica tenha uma sólida formação 

pedagógica, pautada na politecnia. 

 

8) Buscando a consolidação de uma política de formação continuada, a 

Instituição pesquisada poderá oportunizar aos seus profissionais da 

tecnológica uma política pública de qualificação, visando, assim, a 

qualificar os profissionais das mais variadas áreas que trabalham na 

docência do ensino profissional e tecnológico, comprometendo-os com 

uma educação que lute pela emancipação, pela solidariedade e pelo 

saber, a serviço de uma sociedade plural e socialmente justa. Esta 

proposta deve ser apoiada pela pesquisa, pois a grande maioria dos 

profissionais não têm compreensão da necessidade da qualificação 

pedagógica. 

 

 

9) A necessidade da elaboração de um conjunto de medidas legais de modo 

mais objetivo, referente a políticas de formação continuada, identificando 

o envolvimento do professor na sua própria qualificação profissional. 

Entende-se que o suporte administrativo e que o acompanhamento 

pedagógico dos cursos de formação continuada dos professores 

merecem maior envolvimento do IFPR. 
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10)  Os cursos de Licenciatura ofertados pelo IFPR devem integrar, na 

formação de professores, questões políticas com dimensões do trabalho 

pedagógico e em consonância com as exigências de umoutro plano 

sociopolítico, no qual a prioridade desse trabalho no domínio pedagógico 

seja desenvolvida na perspectiva emancipatória. 

 

11)  Os PPC dos cursos de Licenciatura ofertados pelo IFPR devem ser 

fundamentados na concepção de educação politécnica e omnilateral. 

 

 

12)  A intensificação da oferta de pós-graduação em nível de especialização, 

mestrado e doutorado, articulando a pesquisa à pós-graduação, e esta à 

graduação, estimulando particularmente as áreas de ensino para a 

formação de quadros para as licenciaturas, além do desenvolvimento da 

investigação nesta área. 

 

13)  Sob o aspecto pedagógico, o IFPR deve construir uma política pública de 

formação continuada dos seus professores, pautada na politecnia, já que 

é por meio dela que se pode reconhecer a concepção de educação que 

busca, a partir da própria sociedade capitalista, superar a concepção 

burguesa de educação. 

 

 

14)  A política de formação dos profissionais da educação do IFPR deve 

atender aos princípios: da formação humana integral, com base 

na politecnia como forma de manifestação da educação omnilateral dos 

homens; da docência, como base da formação profissional de todos 

aqueles que se dedicam ao estudo do trabalho pedagógico; da sólida 

formação teórica em todas as atividades curriculares - nos conteúdos 

específicos a serem ensinados pela escola básica e nos conteúdos 

especificamente pedagógicos; da incorporação da pesquisa como 

princípio de formação; do desenvolvimento do compromisso social e 

político da docência; da reflexão sobre a formação do professor, sobre 

suas condições de trabalho e a história de constituição de sua categoria 

profissional. 
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15)  A necessidade de implementação de instrumento legal (subsídios 

financeiros) para que os profissionais da educação da Rede Federal 

busquem a formação pedagógica em espaços públicos ou privados. 

 

16) A construção de política de formação de professores da educação 

profissional, através de um Programa, o qual deve ter como base o 

movimento contínuo da qualificação de formação dos professores 

no espaço escolar, fortalecendo a articulação entre a Educação 

Profissional e o Ensino Superior, desenvolvido em parceria com a 

Instituto Federal do Paraná/IFPR e as Instituições de Ensino 

Superior/IES públicas do estado do País. 

 

De acordo com as observações e as análises realizadas nesta tese, 

percebe-se que a Instituição tomada como estudo de caso, que representa 

muitas instituições públicas, está distante de realizar a emancipação dos 

profissionais da educação, diante das evidências coletas. 

Com relação às categorias de análise – política educacional, trabalho e 

educação, formação profissional e politecnia – a referida Instituição de Ensino, 

por ainda estar construindo sua política de formação, apresenta carência na 

qualificação de seus profissionais. Nesse sentido, a Instituição ainda não 

consegue cumprir o trabalho de criação de um espaço de construção de um 

ensino indissociado da pesquisa e da extensão, pois a maioria dos seus 

profissionais têm como prioridade apenas o ensino.   

A política de formação dos profissionais da Instituição deve ser construída 

buscando, de forma coletiva, uma política de formação continuada dos seus 

profissionais. Isso porque, se for pautada na politecnia, certamente trará 

contribuições significativas aos profissionais da educação tecnológica e aos seus 

acadêmicos. Nessa direção, percebe-se que a sociedade em si será beneficiada 

pelos trabalhos desenvolvidos junto à educação, se neles estiverem presentes 

profissionais que sejam comprometidos com a formação dos futuros cidadãos, 

pautada na emancipação do ser humano. 
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Desta forma, ressalta-se a necessidade de uma formação sólida, assim 

como do importante e expressivo trabalho dos profissionais da educação 

tecnológica, que têm o comprometimento com a construção de uma sociedade 

mais humana, buscando, assim, a consolidação de serem “professores dignos 

deste nome”. 
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APÊNDICE1 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

1) Titulação Máxima: (  ) Graduação 

     (  ) Especialista 

     (  ) Mestre 

     (  ) Doutor 

     (  ) Pós- Doutorado 

 

1.1.Área de 

Conhecimento:__________________________________________________ 

1.2Instituição:____________________________________________________ 

2) Instituição que trabalha:__________________________________________   

2.1: Local:_______________________________________________________ 

2.2: Quantos anos de profissão docente?______________________________ 

3)  Qual a Graduação:_____________________________________________ 

4)Tem pós-graduação?_____________________________________________ 

a) Título reconhecido pela CAPES?MEC? (   ) Sim       (    )Não 

5) Outros 

Cursos:______________________________________________________ 

6)Tempo de exercício profissional fora do Magistério:_____________________ 

7) Tempo de exercício no Magistério, fora do IFPR? 

a) Ensino Superior:__________________________________________ 

b) Ensino Fundamental e Médio:_______________________________ 

8) Ano de Ingresso na IFPR:________________________________________ 

9) Tipo de vínculo:________________________________________________ 
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10) Regime de trabalho:____________________________________________ 

11) Carga horária de trabalho semanal na IES:__________________________ 

12) Carga horária semanal no ensino e  em atividades que lhe são 

complementares:________________________________________________ 

13) Cursos Técnicos onde ministra aula(s)____________________________ 

14) Cursos de Graduação onde ministra aula(s):_________________________ 

15) Cursos Tecnólogos onde ministra aula(s)___________________________ 

16) Cursos de Licenciatura onde ministra aula(s)________________________ 

17) Cursos de Mestrado onde ministra aula(s)__________________________ 

 

18) Possui alguma qualificação pedagógica?       (    )  SIM      (   ) Não  

Qual?__________________________________________________________ 

 

19) Existe na Instituição política de qualificação continuada dos profissionais da 

educação:   (    )  SIM    (   ) NÃO 

_______________________________________________________________ 

20) Existe incentivo, apoio (financeiro), por parte do IES, para a qualificação dos 

profissionais da educação, em nível de lato sensu? 

_______________________________________________________________ 

21) Existe incentivo, apoio (financeiro), por parte do IES, para a qualificação dos 

profissionais da educação, em nível de stricto sensu? 

_______________________________________________________________ 

22) Quais os maiores problemas e dificuldades que você percebe no exercício 

da sua profissão pedagógica? 

_______________________________________________________________ 
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23) O que você considera fundamental para a formação do profissional no mundo 

de hoje? 

_______________________________________________________________ 

24) No mundo globalizado em que profundas transformações estão ocorrendo, 

o que considera fundamental ser tratado enquanto política de formação 

profissional? 

_______________________________________________________________ 

25) O que entende por politecnia? 

_______________________________________________________________ 

26)  O que você entende por formação Politécnica, na educação profissional? 

_______________________________________________________________ 

27) O que sugere para melhor qualificar os profissionais das Instituições no 

exercício do ensino, pesquisa e extensão? 

_______________________________________________________________ 

28) Quais são as principais questões que protagonizam a contemporaneidade? 

_____________________________________________________________________ 

 

29) Quais os maiores problemas nos Institutos que concerne: 

a) ensino:____________________________________________________________ 

b) pesquisa:__________________________________________________________ 

c) extensão:_________________________________________________________ 

30) O que você gostaria se fosse aluno dos Institutos de receber como formação 

 para tornar-se um profissional competente? 

_______________________________________________________________________ 
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