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RESUMO 

 

 

A tese A relação entre a educação e o trabalho na educação profissional técnica de nível médio do 

IFG – Câmpus Goiânia: contradições, impasses e perspectivas retomou a trajetória de atuação da 

Instituição no ensino técnico e médio entre os anos de 1986 a 2015. O objetivo geral da pesquisa é 

compreender a dinâmica, as características e os processos determinantes da educação profissional no 

IFG – Câmpus Goiânia, indagando se a Instituição se constituiu e se permanece como possibilidade de 

formação integral dos jovens, e dos jovens e adultos trabalhadores da EJA, para além da 

funcionalidade da preparação imediata para o mercado de trabalho. Ao refletir sobre o questionamento 

proposto, buscou-se recuperar os elementos de integração e de desintegração da educação profissional 

com os processos de escolarização de nível médio como etapa final da educação básica no Brasil. A 

pesquisa partiu da compreensão do trabalho como princípio educativo pela dimensão ontológica e 

histórica que este assume como práxis humana, constituinte e constituidora do homem como sujeito 

social, mas, também, como processo de sujeição e alienação do homem no contexto das relações 

capitalistas de produção. Na perspectiva da análise das transformações no mundo do trabalho e da 

produção, os estudos de Marx (1996a e 1996b), Gramsci (2011), Harvey (1993), Santos (1998), 

Mészáros (2008), entre outros, orientaram a investigação teórica desta pesquisa. Na análise do 

processo de inserção do Brasil na lógica de produção e reprodução do capital em termos locais e 

mundiais, bem como seus desdobramentos no campo da educação profissional, destacam-se as 

contribuições de autores como Fernandes (1976), Cunha (2005), Germano (1990), Frigotto e Nosella, 

estes últimos com um percurso de pesquisas e diversas publicações em torno da relação entre a 

educação e o trabalho na organização do sistema escolar e das políticas de educação básica e 

profissional no Brasil no período compreendido pela pesquisa. Trata-se de pesquisa qualitativa, 

caracterizada como estudo de caso, a partir da realização de entrevistas com professores do IFG – 

Câmpus Goiânia, desenvolvida no âmbito da linha Educação, Trabalho e Movimentos Sociais do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás. A hipótese de que o 

tensionamento e a assimetria no interior das estruturas e das ações, nos níveis e modalidades de 

educação, tendem a circunstanciar a atuação da Instituição no ensino técnico integrado foi 

evidenciada. No entanto, as entrevistas com os professores demonstraram que o enraizamento do IFG 

– Câmpus Goiânia na educação básica de nível médio encontra fortes laços de defesa pela afirmação 

da oferta dos cursos técnicos como possibilidade de formação escolar, nos limites das contradições e 

embates em torno das políticas, dos projetos e nas práticas educativas da Instituição.    

 

Palavras-chave: Educação. Trabalho. Educação Profissional. Instituto Federal de Goiás – Câmpus 

Goiânia.  
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relationship between education and work in the technical secondary professional 
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Faculty of Education, Federal University of Goiás. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The thesis The relationship between education and work in the technical secondary professional 

education of the IFG – Câmpus Goiânia: contradictions, impasses and perspectives resumed the 

Institution's trajectory in technical and secondary education between 1986 and 2015. The main 

objective of the research is to understand the dynamics, characteristics and determinants of 

professional education at IFG – Câmpus Goiânia, inquiring if the Institution was constituted and 

remains as a possibility for the integral formation of young people, besides the functionality of the 

immediate preparation for the labor market. When we reflected on the proposed questioning, we 

sought to recover the elements of integration and disintegration of professional education with the 

processes of secondary schooling as the final stage of basic education in Brazil. The research started 

from the understanding of the work as an educational principle by the ontological and historical 

dimension that it assumes as a human praxis, constituent and constitutive of man as a social subject, 

but also as a process of subjection and alienation of man in the context of capitalist relations of 

production. In the perspective of the analysis of transformations in the world of work and production, 

the studies of Marx (1996a and 1996b), Gramsci (2011), Harvey (1993), Santos (1998), Mészáros 

(2008), among others, oriented the theoretical investigation of this research. In the analysis of the 

process of insertion of Brazil in the logic of production and reproduction of capital in local and world 

terms, as well as its developments in the field of professional education, we highlighted the 

contributions of authors such as Fernandes (1976), Cunha (2005), Germano (1990), Frigotto and 

Nosella, the latter ones with a research track and several publications about the relationship between 

education and work in the organization of the school system and the policies of basic and professional 

education in Brazil in the period noticed by the research. This is a qualitative research, characterized 

as a case study, based on interviews with professors from IFG – Câmpus Goiânia, developed under the 

Education, Work and Social Movements line of the Graduate Program in Education of the Federal 

University of Goiás. The hypothesis that the tension and asymmetry inside the structures and actions, 

in the levels and modalities of education, tend to detail the performance of the Institution in the 

integrated technical education was evidenced. However, the interviews with the teachers showed that 

the rooting of the IFG – Câmpus Goiânia in basic secondary education finds strong ties of defense by 

the affirmation of the offer of the technical courses as a possibility of school formation, in the limits of 

the contradictions and clashes around the policies, projects and educational practices of the Institution. 

 

Keywords: Education. Work. Professional Education. Federal Institute of Goiás – Campus Goiânia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A tese tem como objeto de pesquisa a educação profissional técnica de nível médio no 

Instituto Federal de Goiás – Câmpus Goiânia
1
, entre os anos de 1986 a 2015. A análise da 

relação entre a educação e o trabalho como escopo da compreensão teórico-prática do objeto 

ao longo do período estudado, permitiu situar as determinantes estruturais e estruturantes do 

ensino técnico na Instituição, no movimento de integração e desintegração com a educação 

básica de nível médio ao longo do período.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, designado no 

presente trabalho por Instituto Federal de Goiás (IFG), foi criado em 2008 a partir da estrutura 

patrimonial, acadêmica e administrativa do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás 

(Cefet – GO). A lei que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e os 

Institutos Federais instituiu também a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, designada Rede Federal
2
.  

O descolamento da Instituição para o campo da educação superior, inicialmente como 

Cefet (GO) e, posteriormente, como Instituto Federal de Goiás – Câmpus Goiânia, vem 

sedimentando uma nova lógica de atuação acadêmica; mudam os códigos culturais do 

trabalho docente, cada vez mais absorvidos pelas demandas teóricas, práticas e funcionais da 

educação superior e pelos agentes e processos aos quais se vinculam. A contradição está, 

também, no fato de que a consolidação da mudança de percurso das instituições reunidas 

pelos Institutos Federais, na direção da educação superior, foi apresentada como caminho para 

a manutenção e fortalecimento da educação básica e profissional e sua permanência na esfera 

pública federal. 

Posicionado como instituição de educação superior, o Instituto Federal de Goiás deve 

atuar prioritariamente na educação profissional, com a oferta de no mínimo 50% das vagas 

para os cursos técnicos a cada exercício
3
. Ao estabelecer que a oferta do ensino técnico deva 

se dar “preferencialmente” de forma integrada ao ensino médio, o texto da lei de criação dos 

Institutos Federais remeteu para o interior das instituições o enfrentamento político, ético, 

                                                 
1
 Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 5º, da Lei n.º 11.892/2008 que criou os Institutos Federais, “a 

unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional de instituição transformada ou integrada em Instituto 

Federal passa de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de campus da nova 

instituição”. 
2
 Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

3
 De acordo com os artigos 7º e 8º da Lei de Criação dos Institutos Federais, as vagas ofertadas a cada ano de 

exercício devem contemplar, no mínimo, 50% para os cursos técnicos, preferencialmente integrados ao ensino 

médio, e 20% para os cursos de licenciatura.  
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técnico e pedagógico dessa integração e da manutenção da atuação institucional na educação 

básica de nível médio. A pesquisa, nesse sentido, parte do contexto de criação do Instituto 

Federal de Goiás – Câmpus Goiânia para, na análise histórica do período investigado, 

compreender a dinâmica das políticas de educação profissional no movimento de integração e 

desintegração com a educação básica de nível médio no Brasil.  

Para a definição do recorte temporal da pesquisa, tomou-se como marco inicial o ano 

de 1986, momento em que se desencadeiam intensas mobilizações sociais em torno das 

questões da educação na elaboração da nova Constituição do país, aprovada em 1988, e no 

longo processo de construção e aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, aprovada em 1996. As mobilizações em torno das temáticas da educação 

aglutinavam campos políticos, ao mesmo tempo que revelavam diferentes projetos societários 

para o país.  

O marco final da pesquisa, ano de 2015, considerou a configuração acadêmica do IFG 

e a definição do perfil institucional do Câmpus Goiânia na educação básica, profissional e 

superior, no desenho de oferta de cursos e vagas constantes dos editais de seleção de 2015. A 

construção do perfil da nova institucionalidade do IFG – Câmpus Goiânia teve início em 2009 

e se consolidou em 2015, com a implementação dos cursos e modalidades de ensino 

constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
4
. Os acontecimentos que 

marcaram a conjuntura nacional em 2016, na direção do estabelecimento de uma agenda 

regressiva no campo do trabalho e dos direitos sociais, com desdobramentos sobre as 

condições de oferta do ensino técnico integrado pelas instituições
5
, sinalizaram para a 

constituição de novos embates internos na sua construção e não serão objeto desta pesquisa.  

                                                 
4
 A Lei n.º 11.892 de dezembro de 2008, que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

como instituições de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação, no seu artigo 14, determinou a 

aprovação do referido plano no prazo máximo de 180 dias. No entanto, no IFG a versão completa e preliminar 

do documento, elaborado no âmbito das estruturas de gestão, só foi submetida à apreciação da comunidade 

acadêmica em 2011, como parte do processo de discussão e preparação de um Congresso Institucional de 

Educação, com objetivo de sistematizar as concepções, princípios e as proposições finais que constariam no PDI. 

O Congresso foi realizado em 2012 com a participação de representantes dos três segmentos – alunos, docentes e 

técnico-administrativos – dos Câmpus do IFG, na condição de delegados. A aprovação final do referido 

documento pelo Conselho Superior da Instituição só ocorreu em dezembro de 2013. A distância entre o tempo 

estabelecido pela lei para aprovação do PDI e o que foi efetivamente encaminhado pela Instituição, bem como o 

processo que marcou a sua elaboração, discussão e aprovação, remete ao intricado processo de definição do novo 

perfil institucional em todas as áreas, acadêmica, administrativa e de gestão. A implementação de cursos, 

especialmente na educação superior, das estruturas de gestão nos Câmpus e na Reitoria, entre outros, no decorrer 

desse processo e antes da aprovação do documento final do PDI pelo Conselho Superior da Instituição, revela o 

descompasso dos métodos de gestão e os embates em torno do perfil acadêmico da Instituição, travados no seu 

interior. 
5
 Em 2016, foi encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional a Medida Provisória n.º 746 

que alterava a LDB n.º 9.394 de 1996. A medida foi aprovada pela Lei n.º 13.415 de fevereiro de 2017, 

sancionada pela Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/Lei/L13415.htm. Acesso em: 25/3/2017. 
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A escolha do Câmpus Goiânia como locus da pesquisa se impôs, em primeiro lugar, 

pela sua trajetória na educação básica e profissional. Construído na década de 1940 como 

parte dos equipamentos públicos que legitimavam e davam materialidade para a nova capital 

do Estado, o Câmpus atua na educação escolar básica e profissional no Estado há 74 anos
6
 e 

carrega, na sua história, a complexa inserção do Governo Federal na oferta da educação 

escolar, por meio das instituições de educação profissional. Os percalços e os embates da 

integração do ensino técnico e médio nas políticas públicas e da sua permanência no interior 

do IFG – Câmpus Goiânia podem se verificar, também, nas demais instituições da Rede 

Federal. 

Em segundo lugar e complementarmente, a escolha do Câmpus como locus deste 

estudo também aconteceu devido à nossa proximidade com o objeto e às inquietações 

suscitadas nas mudanças de institucionalidade, nas práticas de trabalho e nos princípios de 

ação ao longo do período. Aqui, cabe esclarecer nosso vínculo de trabalho como docente na 

Instituição ao longo de todo o período estudado, com atuação na gestão do ensino, como 

Coordenadora da área de Ciências Humanas e Filosofia, Diretora de Ensino e Pró-Reitora de 

Ensino. A experiência de trabalho na gestão institucional, ao mesmo tempo em que permitiu o 

acesso e o envolvimento direto nos debates públicos em torno da temática investigada, 

condicionou o olhar acerca das necessidades, demandas e expectativas políticas em torno da 

educação profissional e sua integração e desintegração com a educação básica de nível médio. 

Avançar na produção de uma síntese teórica do tema exigiu o confronto com as razões e os 

princípios orientadores da prática profissional na Instituição, ao mesmo tempo em que a 

tomou como ponto de partida.  

O reconhecimento social do papel da Instituição ao atuar na educação profissional 

técnica de nível médio de forma integrada à educação básica de nível médio, pelo senso 

comum, tem sido reforçado pelos indicadores de desempenho da Rede Federal e da 

Instituição
7
. Derivam daí, também, os discursos de ataque a essa oferta pelas instituições, ora 

sob o aporte da constituição de “privilégios” a um grupo de alunos que, a priori, poderiam 

pagar por essa formação, ora sob o argumento de que há uma injustiça social na manutenção 

dessa modalidade de ensino, decorrente do elevado custo dessa formação e considerando a 

                                                 
6
 O Instituto Federal Goiano, que junto com o IFG, responde pela presença direta do Governo Federal na 

educação profissional no Estado de Goiás, foi criado a partir da junção das autarquias federais atuantes no ensino 

técnico agrícola, criadas nos anos 1960. Disponível em: https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/historico-

rio-verde Acesso em 20/3/2017. 
7
 Nas últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 2013, 2014 e 2015, os Câmpus do IFG 

ocuparam as primeiras posições entre as escolas públicas do Estado, conforme dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  
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realidade dos sistemas públicos de ensino, ora também na defesa do direito universal dos 

jovens a uma formação humanística plena e “desinteressada”. Sob qualquer uma dessas 

abordagens, colocam-se em questão a manutenção e a expansão do ensino técnico integrado 

no âmbito do sistema público federal de ensino. Internamente, o embate se dá, também, na 

expectativa de consolidação da educação superior e de afirmação de um novo ethos 

acadêmico, bem como do status social a ela associado.  

A partir dessas considerações e apontamentos, busca-se responder à seguinte questão: 

a educação profissional técnica de nível médio no IFG – Câmpus Goiânia se constituiu e 

permanece como possibilidade de escolarização básica dos jovens e dos trabalhadores jovens 

e adultos da EJA, para além das demandas imediatas do capital e como atividade fim e 

prioritária da Instituição, nos termos estabelecidos pela lei que criou os Institutos Federais?  

A formulação do problema proposto parte da compreensão do trabalho como princípio 

educativo pela dimensão ontológica e histórica que este assume como práxis humana, 

constituinte e constituidora do homem como sujeito social. Definido como necessidade 

natural e condição de existência social do homem, o trabalho se constituí em dispêndio de 

força humana de trabalho para a criação da riqueza em geral, um processo que se dá na 

relação do homem com a natureza e com os outros homens. O trabalho como autocriação do 

homem no processo de transformação da natureza constitui-se em “fundamento antropológico 

das relações econômicas e sociais em geral” (MARX, 1996a, p. 22). Inserido nas relações de 

produção que caracterizam as condições históricas de seu desenvolvimento, o trabalho 

condiciona e é condicionado pelas relações de produção, de propriedade e de poder em que se 

assentam as sociedades. Nas condições de domínio do capital sobre o trabalho, a produção 

constituída como uma totalidade histórica de múltiplas determinações assume a forma 

histórica de produção de mercadoria. Ao ser colocada em ação no mercado de produção e 

consumo, a mercadoria assume existência própria, independente do trabalho que a produziu. 

O fetiche da mercadoria se amplifica no fetiche do capital como coisa e resulta no e do 

processo de alienação do trabalho (MARX, 1996a, p. 34).  

No debate em torno da educação profissional técnica de nível médio como 

possibilidade de escolarização dos jovens e dos jovens e adultos, para além das demandas de 

mercado e da reprodução da força de trabalho, coloca-se a atualidade da centralidade do 

trabalho como princípio educativo. É na dupla dimensão ontológica e histórica do trabalho 

que “se constituem processos contraditórios de construção e de alienação de sujeitos sociais” 

(DOMINGOS, 2010, p. 3). 

A proposição inicial ou hipótese orientadora da pesquisa é de que, no Instituto Federal 
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de Goiás – Câmpus Goiânia, o tensionamento e a assimetria no interior das estruturas e das 

ações nos níveis e modalidades de educação, básica, profissional e superior tendem a 

circunstanciar a atuação da Instituição no ensino técnico integrado. A hipótese está ancorada 

na compreensão de que entre os fatores que concorrem para o enfraquecimento da Instituição 

como espaço público de formação escolar de nível médio e como espaço de afirmação do 

trabalho pela valorização do seu significado social, estão: a crescente perda de direitos sociais 

do trabalho, com o consequente enfraquecimento social e conceitual da qualificação dos 

trabalhadores; a mercantilização da educação, crescentemente tratada como negócio; a 

diluição das fronteiras entre o público e o privado na educação; as reformas do ensino médio e 

técnico; e o processo de enquadramento dessas instituições na educação superior. 

Ainda que se reconheça a existência de um movimento no interior da Instituição, e 

fora dela, na defesa do ensino técnico integrado ao ensino médio e na busca da superação do 

imediatismo da formação para o trabalho, por meio da ampliação e valorização dos 

componentes de formação geral e pela busca da integração entre os conhecimentos, técnicos, 

científicos, políticos e culturais, esse movimento não se dá de forma hegemônica. No entanto, 

como analisa Williams (1979), a realidade de qualquer hegemonia jamais será total ou 

exclusiva, e as muitas formas de oposição e luta são importantes não só em si mesmas, mas 

como características indicativas daquilo que o processo hegemônico procurou controlar na 

prática. 

Ao situar o objeto e o problema de pesquisa nos contornos sinalizados, retoma-se a 

reflexão em torno da relação entre a educação e o trabalho, contrapondo, de um lado, a lógica 

do alinhamento das políticas públicas de educação à lógica de mercado e, de outro, as 

perspectivas da escola unitária. Nas pesquisas e publicações relativas à educação profissional, 

estão presentes as imbricações que aproximam e separam as concepções teóricas e políticas 

em torno da experiência dos Institutos Federais na educação profissional técnica de nível 

médio, convergindo para a constituição de um campo de disputa. Esse campo envolve a 

integração da educação básica com a educação profissional e a manutenção dessa oferta no 

interior das instituições da Rede Federal, dentre elas o IFG – Câmpus Goiânia. 

Mais do que a polarização entre concepções estratégicas em torno do modelo de 

educação escolar dos jovens nessa etapa final da educação básica, tendo em vista um fim 

último a ser alcançado, na direção da superação da violência e da barbárie dominante nos 

processos civilizatórios ou na eliminação dos processos de exploração e de dominação do 

capital sobre o trabalho, o que se propõe é recolocar o debate em torno da educação escolar 

dos jovens, filhos de trabalhadores, e dos trabalhadores jovens e adultos da EJA e, nessa 
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perspectiva, a defesa dos espaços públicos de formação escolar que possibilitem esse embate 

e essa construção, dentre esses os Institutos Federais. 

Escrutinar a dinâmica e os processos que condicionam a educação profissional ao 

longo desse período e, por esse caminho, delinear os seus próprios contornos políticos e 

sociais constitui-se em uma das tarefas da presente pesquisa. Identificar as contradições desse 

processo deverá contribuir para o estabelecimento de um aporte teórico e metodológico para o 

desenvolvimento de novas pesquisas. Ao refletir sobre o questionamento proposto, busca-se 

recuperar os elementos de integração e de desintegração da educação profissional com os 

processos de escolarização de nível médio como etapa final da educação básica no Brasil. 

O objetivo geral da pesquisa é compreender a dinâmica, as características e os 

processos determinantes da educação profissional técnica de nível médio na trajetória de 

atuação do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Goiânia, situando se a mesma se constituiu e 

permanece como possibilidade de formação integral dos jovens e dos jovens e adultos, 

trabalhadores, para além da funcionalidade da preparação imediata para o mercado de 

trabalho.  

A pesquisa cumpre ainda necessidades e objetivos específicos, como contribuir para o 

resgate e a preservação da memória institucional a partir do registro das falas dos docentes 

entrevistados e identificar possíveis tendências presentes no cenário da atuação institucional 

do Câmpus Goiânia e do IFG nos níveis e modalidades de educação. 

O esforço nesta pesquisa foi o de abordar as questões da educação profissional para 

além da funcionalidade técnica, cuja ênfase recai sobre os resultados operacionais das ações, e 

colocar a temática em relação aos processos estruturais e estruturantes da educação básica e 

profissional no IFG – Câmpus Goiânia, compreendendo que esses processos e relações são 

mais reais que o objeto tomado isoladamente. 

O trabalho percorre um itinerário teórico e investigativo que “desconfia” das 

intencionalidades expressas nas políticas públicas, mesmo quando estas apontam uma 

positividade imediata
8
. Seguindo as reflexões de diversos autores e em contato direto com o 

objeto da pesquisa, mantém-se uma postura pessimista quanto às possibilidades 

emancipatórias da educação e do trabalho, em um cenário que pesa em favor do avanço do 

poder do capital sobre o trabalho e das formas de sua reprodutibilidade em termos mundiais e 

locais. 

                                                 
8
 Refere-se aqui ao Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica iniciado em 

2007 que ampliou o número de unidades de ensino, de municípios atendidos, de cursos e de vagas. A criação dos 

Institutos Federais com atuação prioritária no ensino técnico, preferencialmente, na forma integrada ao ensino 

médio, estabelecida pela legislação, possibilitaria a sua efetiva expansão na esfera pública.  
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Neste estudo, parte-se da concepção de que a cultura, a educação e o trabalho são 

instâncias de mediação na constituição do Ser Social e, portanto, da humanidade do homem, 

histórico e socialmente determinado. E, como tal, a educação comporta as contradições 

sociais do modo de produção e reprodução da vida material, ainda que o reproduza como 

elemento dominante da cultura dominante (WILLIANS, 2011). É na dimensão da “cultura 

dominante e eficaz” à que se refere o autor que se inserem os processos de educação. É na 

dimensão da cultura como luta social e, portanto, política que se afirmam os projetos 

hegemônicos no campo da educação profissional, que se desvelam as suas intencionalidades e 

que se constituem os campos de embate político, teórico e conceitual, objeto desta pesquisa.  

Historicamente, a educação escolar, na relação com a cultura, com o mundo do 

trabalho, corrobora o processo de classificação social dos indivíduos e de legitimação da 

desigualdade social, ao mesmo tempo em que o reflete como consequência naturalizada das 

desigualdades sociais, de classe. Nessa perspectiva, a educação escolar está premida pelo 

lugar do indivíduo na divisão social do trabalho. No entanto, as contradições, os limites e as 

possibilidades presentes no processo educativo que une as experiências do mundo do trabalho 

e a escola possibilitam pôr em questão tanto a escola como as condições sociais de existência 

dos sujeitos e as possibilidades de realização dos indivíduos pelo trabalho. 

O equacionamento dessa tensão em torno da escola e a sua interseção com o mundo do 

trabalho não se resolvem no campo das ideias pedagógicas e tampouco no campo das práticas 

escolares isoladamente. Trata-se de compreender a realidade dos processos históricos na base 

material da produção e da reprodução do capital em escala global e das formas de recriação da 

dominação do capital sobre o trabalho nos processos de socialização e de manifestação da 

cultura, dentre esses a educação. 

Ainda que se reconheça o papel da educação e da escola na reprodução das 

desigualdades sociais, de classe, como desigualdades escolares, estas se constituem, também, 

como locus de disputa, espaço social de conflitos e embates de projetos e interesses, 

econômicos, sociais, políticos e culturais, mais amplos, mas, também, próprios à sua dinâmica 

e à sua conformação, onde também se sedimenta o consenso
9
. 

Ao reportar ao objeto da pesquisa stricto sensu, emprega-se a expressão “educação 

profissional técnica de nível médio”, designando a experiência institucional na oferta dos 

cursos técnicos de nível médio, presenciais, ao longo das três últimas décadas. A palavra 

                                                 
9
 Para Ortiz (1983, p. 24), o consenso se fundamenta no desconhecimento, pelos agentes, de que o mundo social 

é um espaço de conflito, de concorrência entre grupos com interesses distintos. Esse desconhecimento 

corresponde a uma “crença coletiva” que solda, no interior do campo, agentes que ocupam posições assimétricas 

de poder. 
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“técnica” como complemento da caracterização da educação profissional reporta à concepção 

de completude de conhecimentos teóricos e práticos em uma dada área do conhecimento, com 

correspondência direta sobre um conjunto de requisitos para o exercício profissional, 

regulados e/ou reconhecidos por organização de classe, como categoria profissional, a 

exemplo do sistema Confea/Crea, ou mesmo definidos nos perfis profissionais constantes da 

legislação básica dos cursos, oriundos do Ministério da Educação
10

.  

Na correspondência com o sistema escolar, o diploma de técnico pressupõe a 

escolarização básica de nível médio. Nas estruturas tradicionais de trabalho e emprego, esses 

são caracterizados como profissionais intermediários, estando situados entre as “chefias ou 

gerências” e os operários de “chão de fábrica”.  

A expressão “educação profissional” aplica-se ao conjunto das ações e projetos de 

qualificação, treinamento e/ou formação técnica de trabalhadores em diferentes níveis e 

contextos sociais, não se referindo à educação superior, ainda que esta, por princípio, destine-

se à formação de profissionais. A materialidade histórica das instituições que integram a Rede 

Federal de Educação Profissional, embora consagrada juridicamente como instituições de 

educação superior, delas se distingue ao cumprir essa mesma finalidade. A expressão designa, 

portanto, a formação de técnicos de nível médio, atuação clássica e histórica das instituições 

que compõem a Rede Federal, e os cursos de capacitação e treinamento, definidos como 

cursos de qualificação profissional, com ou sem vínculo com os níveis de escolaridade e 

desenvolvidos no âmbito dessa mesma rede de instituições. Ainda que essa modalidade de 

educação seja própria também de outras agências e instituições, públicas e privadas, trata-se, 

na presente pesquisa, especificamente da trajetória da Rede Federal. 

O estudo de Cunha (2005) traz a reflexão sobre o uso dos termos profissional e 

profissionalizante na história da educação brasileira. Para o autor, o termo profissional aplica-

se à tradição da formação técnica de nível médio das escolas técnicas federais, enquanto o 

termo profissionalizante, derivado dessa experiência e transposto de forma compulsória para a 

educação básica de nível médio no início dos anos 1970, aplica-se ao conteúdo e ao método 

da educação geral que se coloca como tarefa a preparação para o trabalho. Nessa reflexão, o 

autor destaca que, nas finalidades do ensino médio constantes da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996, a preparação para o trabalho aparece antes da preparação para a 

cidadania, com ênfase na compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da 

                                                 
10

 O Ministério da Educação publicou em 2008 o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, com o traçado geral 

das bases de conhecimentos técnicos e científicos da formação e os perfis de atuação desses profissionais, 

conforme Resolução CNE/CEB n.º 3/2008. 
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produção e na capacidade do educando de adaptar-se com flexibilidade às novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Para o autor, “a LDB-96 traz uma concepção 

marcadamente profissionalizante do ensino médio, em oposição à concepção nitidamente 

profissional da educação técnica”. (CUNHA, 2005, p. 253-254, grifo do autor). 

Nesta pesquisa, a expressão educação profissional técnica de nível médio integrada ao 

ensino médio para designar a experiência da Escola Técnica Federal de Goiás no ensino 

técnico entre os anos 1986 e 1996, segue a compreensão de Cunha (2005) de que esta atuação 

extrapolava a dimensão profissionalizante do 2º grau, definida genericamente pela LDB de 

1971, ainda que a tenha como fundamento legal. 

No período pesquisado, de 1986 a 2015, a atuação do IFG – Câmpus Goiânia na 

educação profissional técnica de nível médio, assim como a própria Instituição, transitou 

sobre contextos políticos, econômicos, sociais e educativos distintos.  

O primeiro momento ou período, 1986 a 1996, correspondeu à época da Escola 

Técnica Federal de Goiás, com a oferta do ensino técnico integrado ao ensino médio. Nesse 

período, marcado pelas lutas sociais em defesa da educação e da escola pública, consolidou-se 

a transição democrática conservadora no campo da educação. Esse processo foi conduzido na 

subsunção das bandeiras e dos princípios da democratização da educação e das instituições 

escolares à lógica de mercado, com ênfase na administração do sistema. As contradições e 

resistências a esse processo confirmam a sua hegemonia
11

. 

O segundo momento, de 1997 a 2005, considerou o processo de assentamento da 

Reforma da Educação Profissional, radicada na separação do ensino técnico e médio e na 

introdução do currículo por competência, iniciado logo após a aprovação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, LDB n.º 9.394 de 1996. A transformação da Escola Técnica 

Federal de Goiás em Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (Cefet – GO), a oferta 

dos cursos superiores de tecnologia e o imbróglio da oferta do ensino técnico e médio nos 

termos do Decreto n.º 2.208 de 1997 marcaram o início da passagem da Instituição da 

educação básica para a educação superior. 

O terceiro – e último – momento, de 2006 a 2015, correspondeu ao período de 

retomada da oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino médio pelo Câmpus Goiânia, 

inicialmente por meio do curso de Serviços de Alimentação, na modalidade de educação de 

                                                 
11

 Aqui, o conceito de hegemonia trabalhado por Williams (1979), colabora para a compreensão do enraizamento 

da lógica de mercado na organização e funcionamento das instituições escolares e no processo de formação do 

aluno. Para o autor, a hegemonia expressa uma complexa combinação de forças políticas, sociais e culturais, um 

conjunto de práticas e expectativas sobre a totalidade da vida que comporta e define um sistema vivido de 

significados e valores que, ao serem experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. 
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jovens e adultos
12

 e, posteriormente, pela oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio regular. A criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás em 

2008, a partir da estrutura do Cefet (GO), foi acompanhada do encerramento gradual da oferta 

dos cursos superiores de tecnologia, da abertura dos cursos de bacharelado e de licenciatura e 

do início da implantação dos cursos de pós-graduação stricto sensu pela Instituição e pelo 

Câmpus Goiânia
13

. A expansão do IFG, com a criação de 13 novas unidades, entre os anos 

2007 e 2013, também condicionou o desenho institucional do Câmpus Goiânia na oferta de 

cursos e vagas, especialmente quanto ao cumprimento do mínimo de 50% de cursos e vagas 

na educação profissional técnica de nível médio, a cada exercício, pelo IFG.  

Trata-se de pesquisa qualitativa conduzida a partir da realização de entrevistas com 

professores do IFG – Câmpus Goiânia, realizadas entre os meses de agosto a novembro de 

2015. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Conselho de Ética da 

Universidade Federal de Goiás, por meio da Plataforma Brasil. 

Para a estruturação das entrevistas, semiabertas, foram elencados três pontos que 

incidiram sobre o recorte temporal estabelecido: primeiro, a reflexão sobre a experiência 

institucional na oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino médio da antiga Escola 

Técnica Federal de Goiás, buscando apreender as características dessa formação; segundo, a 

avaliação pessoal acerca da qualidade do trabalho institucional no ensino técnico e no ensino 

médio após a separação de ambos com a reforma da educação profissional dos anos noventa e 

no contexto de transformação da Escola Técnica Federal de Goiás para Centro Federal de 

Educação Tecnológica (Cefet – GO); terceiro, a retomada dos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio e as perspectivas do ensino técnico de nível médio no Câmpus Goiânia com a 

criação do Instituto Federal de Goiás. 

A composição do grupo de docentes entrevistados foi diversificada na expectativa de 

apreender e compreender “a lógica interna do grupo ou da coletividade em estudo” 

(MINAYO, 2008, p. 198). Embora o interesse incida sobre a particularidade e singularidade 

do objeto proposto, O IFG-Câmpus Goiânia, é possível que “posteriormente venham a ficar 

                                                 
12

 O curso técnico em Serviço de Alimentação, na modalidade de educação de jovens e adultos, foi 

implementado pelo Câmpus Goiânia em 2006, no contexto do Programa de Educação Profissional Integrada à 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Sobre o tema, ver Castro (2011).  
13

 A extensão da atuação do Instituto Federal de Goiás e do Câmpus Goiânia nesses cursos e projetos está 

ancorada na Lei n.°11.892 de 2008 que estabeleceu no § 1º do artigo 2º que, “para efeito da incidência das 

disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os 

Institutos Federais são equiparados às universidades federais”. No § 3º do mesmo artigo da referida Lei consta 

que “os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação 

territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu 

Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica”. 
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evidentes certas semelhanças com outros casos e situações” (LUDKE, 1986, p. 17) ou que se 

evidenciem realidades e tendências comuns na trajetória dos demais câmpus do IFG e dos 

demais Institutos Federais. 

Nas entrevistas com os docentes, buscou-se encontrar os momentos de afirmação e 

também de inflexão dos projetos, concepções e práticas da educação profissional técnica de 

nível médio no âmbito do IFG – Câmpus Goiânia nesses diferentes contextos. A pesquisa, ao 

dar voz aos sujeitos sociais do processo de educação e ao dialogar com eles na análise das 

entrevistas, procurou trazer para a construção do conhecimento as diversas percepções, 

instituintes e instituídas, das e pelas práticas educativas dominantes e proclamadas, e as que 

permanecem como elos de compreensão do trabalho educativo para além da produção da 

conformidade ou do “consenso” (MÉSZÁROS, 2008, p. 45), conscientemente anunciadas ou 

implícitas nas considerações de interlocutores, de entrevistados e da entrevistadora. 

A partir da sistematização das entrevistas e da recorrência de elementos comuns às 

falas dos entrevistados, observou-se a necessidade de situar a formação escolar do técnico, na 

relação com a dinâmica de desenvolvimento da produção, da ciência, da técnica e da 

tecnologia e com as políticas públicas de educação, em especial da educação profissional. 

Essas percepções, subjacentes ou claramente explicitadas nas falas dos docentes ao 

caracterizar a experiência institucional no ensino técnico, destacaram-se por fornecer pistas 

para a construção metodológica do objeto e da pesquisa. 

O trabalho está organizado em quatro capítulos. O capítulo 1 está dividido em duas 

partes. Na primeira, faz-se a análise da passagem de um padrão rígido de acumulação do 

capital sob a égide do fordismo para um padrão de acumulação sustentado na flexibilização e 

na desregulamentação do trabalho e como esse processo repercute na realidade brasileira na 

transição da ditadura civil-militar para a democratização do país dos anos 1990 a 2015. A 

segunda parte retoma o período da ditadura civil-militar no Brasil, para compreender o quadro 

da educação brasileira naquele contexto, em especial a articulação que se fez entre a educação 

e o trabalho no âmbito das políticas públicas de educação e como esse quadro se desdobra nos 

períodos seguintes, determinado pela dinâmica de inserção do país no processo de 

acumulação do capital em termos globais e pelo projeto societário dominante e hegemônico. 

A perspectiva teórica é de que o movimento, na base material da produção e do 

trabalho, atua sobre a educação e as instituições escolares, determinando os seus limites, 

características e, também, as suas contradições. É sobre essa base que se movimentam os 

sujeitos sociais do processo educativo, seja na defesa dos seus pressupostos políticos de 

assentamento, seja na sua crítica e confrontação. 
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O capítulo 2 resgata as análises e os embates em torno da relação entre a educação e o 

trabalho, subjacentes às políticas educacionais e aos posicionamentos teóricos, políticos e 

culturais que, desde o processo de redemocratização política do país, aproximam e 

contrapõem ideias, autores, pesquisadores e proposições para a educação básica e 

profissional. Nessa abordagem, o capítulo situa a discussão acerca da escola unitária e da 

politecnia e como essa temática perpassa os embates em torno da educação profissional 

técnica de nível médio e do ensino médio.  

O capítulo 3 analisa o perfil de atuação acadêmica do Câmpus Goiânia do IFG, tendo 

como referência a oferta de cursos e vagas ano de 2015. Retoma-se a análise da constituição 

do Câmpus no processo de transferência da capital do Estado da cidade Goiás para Goiânia, 

ainda nas décadas de 1930/1940, buscando situar o papel do ensino técnico e da Escola 

Técnica Federal de Goiás naquele contexto e o seu enraizamento na lógica de inserção do 

Estado e do país na dinâmica de expansão e de crise da produção e do trabalho, sob a lógica 

do capital.  

O capítulo 4 dá voz aos docentes entrevistados, evidenciando, nas suas reflexões, o 

encontro com os temas tratados ao longo deste trabalho. As contradições, dilemas e 

perspectivas da educação profissional enquanto possibilidade de efetiva escolarização dos 

jovens e dos jovens e adultos trabalhadores da EJA, emergiram, também, nas reflexões dos 

entrevistados. 

Nas considerações finais, a proposição ou hipótese de que o tensionamento e a 

assimetria no interior das estruturas e das ações, nos níveis e modalidades de educação, 

tendem a circunstanciar a atuação da Instituição no ensino técnico integrado foi evidenciada. 

No entanto, as entrevistas com os professores demonstraram que o enraizamento do IFG - 

Câmpus Goiânia na educação básica de nível médio encontra fortes laços de defesa pela 

afirmação da oferta dos cursos técnicos como possibilidade de formação escolar, nos limites 

das contradições e embates em torno das políticas, dos projetos e nas práticas educativas da 

Instituição. 
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CAPÍTULO 1 

A EDUCAÇÃO E O TRABALHO NA DINÂMICA DO CAPITAL: O ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO NO CONTEXTO DE VOLATIVIDADE E INSEGURANÇA 

 

 

Este capítulo discute a dinâmica e as características do movimento na base material da 

produção e do trabalho marcado pela crise do padrão de acumulação fordista e a transição 

para o padrão de acumulação flexível do capital, tratado por Harvey (1993). O ponto de vista 

é que, como afirma Williams (2011, p. 46-47), a “base” é a existência social real do homem, 

são as relações reais de produção que correspondem a uma fase do desenvolvimento das 

forças produtivas materiais, referindo-se, portanto, a um processo em movimento e não a um 

estado com algumas propriedades fixas. A incorporação do país a essa dinâmica global e 

dominante comporta contradições específicas ao contexto das relações sociais historicamente 

edificadas, mas, também, próprias a cada momento histórico vivido em particular. 

Para a análise das determinantes estruturais da educação básica e profissional, no 

contexto das relações entre o capital e o trabalho e no projeto societário em disputa e 

dominante no Brasil, entre os anos 1986 e 2015, buscou-se a linha de continuidade e de 

descontinuidades e contradições das políticas de desenvolvimento econômico, político e 

social no Brasil no recuo para os anos 1960, com a instauração da ditadura civil-militar.  

Nessa análise, buscou-se evidenciar os posicionamentos de governos, das agências e 

dos segmentos sociais diretamente envolvidos nesse processo, colocando em questão as 

transmutações das instituições de educação profissional da Rede Federal e do IFG – Câmpus 

Goiânia, determinando as características, limites e, também, as contradições desse processo.  

Nos últimos decênios do século XX, a crise do padrão de acumulação fordista deu 

radicalidade às características fundamentais do sistema do capital, identificadas por Marx 

(1996) ainda no século XIX: primeiro, o revolucionamento constante da base técnica da 

produção; segundo, o movimento permanente de expansão, superprodução, estagnação e crise 

do capital; terceiro, a subordinação dos demais sistemas técnicos e de produção ao sistema 

técnico único do capital
14

; e quarto, a concentração e centralização de capitais com a 

consequente concentração de riquezas em termos nacionais e mundiais.  

                                                 
14

 Expressão empregada por Santos (1998) para designar o capital como sistema técnico hegemônico, constituído 

tanto pelo sistema de objetos técnicos como pelo sistema de ações que legitimam, informam e dão materialidade 

aos objetos, em especial por meio do discurso e da comunicação. 
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A crise econômica mundial nos anos 1970 e a transição do padrão de acumulação 

taylorista-fordista para o padrão de “acumulação flexível”, a que se refere Harvey (1993), 

colocaram em xeque as estruturas e as relações de trabalho e emprego. É no contexto e 

desdobramentos da crise e nos embates políticos e sociais dela decorrentes, global e 

localmente, que se desencadeiam as mudanças de orientação dos Estados nacionais na direção 

da desregulamentação do trabalho, do corte dos gastos públicos na esfera social e dos ajustes 

fiscais impostos pelos organismos internacionais de financiamento.  

Esse processo incide sobre a trajetória do ensino técnico e médio e das instituições de 

educação profissional da Rede Federal que, no período compreendido por esta pesquisa, 

passou por diversas transformações.  

 

 

1.1. Da crise do pacto fordista à desregulamentação do trabalho: a educação e o trabalho 

sob o imperativo da acumulação do capital 

 

No final dos anos vinte do século passado, o modelo de produção em massa de Henry 

Ford se consolidou nos Estados Unidos, estendendo-se da indústria automobilística para os 

demais ramos de atividades e de produção ainda na década de 1940. Nos demais “países 

capitalistas desenvolvidos”, a expansão do padrão fordista de produção e trabalho, entre os 

anos 1947 e 1973, foi responsável pelo que Hobsbawm (1995) denominou de a “Era de Ouro” 

do capitalismo, embora a maior parte da população do mundo não tenha partilhado dessa 

riqueza, como destaca o autor. Nesse período, as inovações da indústria de guerra fomentaram 

o desenvolvimento da ciência e da tecnologia aplicadas à produção, cada vez mais poupadora 

de mão de obra. A intensidade e a extensão do desenvolvimento econômico, assentado na 

produção e no consumo de massa em termos globais, sustentaram o emprego nos países 

centrais e mesmo nas economias periféricas. 

O padrão fordista de produção e de exploração do trabalho estava assentado na 

associação da produção em massa com o consumo de massa, na combinação de um novo 

sistema de reprodução da força de trabalho, com uma nova política de controle e gerência do 

trabalho, marcados por abrangente sistema de disciplinamento e na constituição de mercados 

de massa globais, sob a hegemonia norte-americana (HARVEY, 1993). 

 O americanismo e o fordismo, como realidade do processo de racionalização da 

produção e do trabalho, envolviam uma série de condições que, combinadas entre si, 

constituíram um “novo tipo de homem”. Essas condições envolviam a base técnica da grande 
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indústria; a divisão do trabalho e a separação entre concepção, execução e controle, no âmbito 

da produção; as medidas de “educação”, disciplinamento e controle social do trabalhador, em 

que o processo de adaptação psicofísica às condições de trabalho na indústria se estendia para 

as dimensões da vida privada dos indivíduos; a destruição do sindicalismo operário de base 

territorial; e a persuasão, por meio dos altos salários, benefícios sociais e a hábil propaganda 

política e ideológica (GRAMSCI, 2001, p. 247-252).  

A constituição de um novo tipo de trabalhador, pelo que Gramsci (2001) denominou 

de americanismo e fordismo, está na base da economia programática e da sociedade 

democrática e racional e resultou das condições preliminares do desenvolvimento histórico 

dos EUA, em que não existiam classes numerosas sem uma função essencial no mundo 

produtivo.  Para o autor, a formação histórica e social norte-americana de passado recente não 

havia sedimentado classes “parasitárias”, herdeiras de sistemas econômicos anteriores e 

assentadas na manutenção de privilégios decorrentes de títulos e propriedades, como 

encontradas na tradição europeia.  

A constituição do novo tipo de homem, trabalhador, ensejou também a estruturação de 

um sistema escolar e de um projeto de qualificação centrado na aprendizagem das formas de 

fazer, definidas pelas necessidades da ocupação a ser exercida, e no disciplinamento. Essas 

transformações na base da produção e da organização do trabalho repercutiam, também, na 

hierarquização de funções e nas finalidades do sistema de ensino e mesmo no interior de cada 

rede e ou sistema. A intensa divisão do trabalho no interior do processo produtivo, um padrão 

tecnológico rígido e pouco dinâmico e a subsunção real do homem aos movimentos da 

máquina exigiam do trabalhador “alguma escolaridade, treinamento para a ocupação e muita 

experiência, de cuja combinação resultava destreza e rapidez, como resultado de repetição e 

memorização de tarefas bem definidas, de reduzida complexidade, e estáveis” (KUENZER, 

2009, p. 31).  

 A expansão dos sistemas educacionais nos países capitalistas centrais na segunda 

metade do século XX esteve fortemente associada à relação da escola com a dinâmica do 

desenvolvimento que, desde os anos de 1950, combinava expectativas de crescimento 

econômico sem limites, o pleno emprego e a possibilidade “teórica e empírica” de 

distribuição democrática de ganhos na esfera do trabalho e da produção.  

 

A promessa integradora da escolaridade estava fundada na necessidade de 

definir um conjunto de estratégias orientadas para criar as condições 

“educacionais” de um mercado de trabalho em expansão e na confiança 

(aparentemente incontestável) na possibilidade de atingir o pleno emprego. 
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(GENTILI, 1998, p. 80). 

 

A crise econômica mundial nos anos 1970 e a transição do padrão de acumulação 

taylorista-fordista para o padrão de “acumulação flexível”, a que se refere Harvey (1993), 

colocaram em xeque as estruturas e as relações de trabalho e emprego. É no contexto, nos 

desdobramentos da crise e nos embates políticos e sociais dela decorrentes, global e 

localmente, que se desencadeiam as mudanças de orientação dos Estados nacionais na direção 

da desregulamentação do trabalho, do corte dos gastos públicos na esfera social e dos ajustes 

fiscais impostos pelos organismos internacionais de financiamento.  

Esse processo incide sobre a trajetória do ensino técnico e médio e das instituições de 

educação profissional da Rede Federal que, no período compreendido por esta pesquisa, 

passou por diversas transformações.  

Naquele contexto, a escola assumia uma dimensão de integração econômica ao operar 

na formação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento e à industrialização. Na 

vinculação da formação escolar aos benefícios econômicos dela decorrentes, numa 

correspondência entre qualificação e emprego, o papel da Escola correspondia às demais 

iniciativas do Estado e da sociedade para elevar o padrão de competitividade das economias 

nacionais. Para Gentili (1998), esse padrão de desenvolvimento marcou o século XX e teve o 

seu auge entre os anos 1950 e 1960, a partir da década de 1970 as economias mundiais 

entraram em um processo de crise. 

A crise, como crise do regime de acumulação fordista tem suas raízes nos próprios 

limites e contradições do regime fordista. Para Harvey (1993, p. 132 – 133) esses limites e 

contradições se expressavam de diferentes formas: a) no fato de que a negociação fordista de 

salários ficava restrita a certos setores da economia e a certas “nações-Estado” em que o 

crescimento estável da demanda podia ser acompanhado por investimentos de larga escala na 

tecnologia de produção em massa e mesmo os setores fordistas podiam recorrer a uma base 

não-fordista de subcontratação ; b) a divisão entre uma força de trabalho predominantemente 

branca, masculina e fortemente sindicalizada e o “resto” também gerava problemas, já que 

significava uma rigidez nos mercados de trabalho de uma linha de produção para outra; c) a 

legitimação do Estado dependia cada vez mais da capacidade de levar os benefícios do 

fordismo a todos e de encontrar meios de oferecer assistência médica, habitação e serviços 

educacionais adequados em larga escala e os fracassos qualitativos e quantitativos eram alvos 

de duras críticas; d) a condição do fornecimento de bens coletivos dependia da contínua 

aceleração da produtividade do trabalho no setor corporativo, por meio da elevação da taxa de 
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mais valia absoluta e relativa só assim o Estado Keynesiano
15

 do bem-estar social poderia ser 

fiscalmente viável, o que também tensionava o pacto fordista; e) os insatisfeitos do Terceiro 

Mundo com um processo de modernização que não se cumpria. 

Apesar dessas contradições, o pacto entre o capital, o trabalho e o Estado que 

caracterizava o regime fordista se manteve até início dos anos 1970, quando a aguda recessão 

agravada pela crise do petróleo de 1973 deu início à transição do regime de acumulação. A 

incapacidade de absorção dos excedentes econômicos, especialmente de fábricas e 

equipamentos, levou à deflação e à crise financeira e de legitimação fiscal do Estado. A 

emissão de moedas para manter a economia estável gerou uma onda inflacionária, 

desencadeando um período de racionalização, reestruturação e controle do trabalho, mudança 

tecnológica, automação, busca de novas linhas e nichos de mercado, dispersão geográfica para 

zonas com maior facilitação do controle do trabalho, fusões e medidas para acelerar o tempo 

de giro do capital. A transição para a acumulação flexível implicou, portanto, a rápida 

implantação de novas formas organizacionais e de novas tecnologias produtivas, associada 

com um sistema de regulação política e social bem distinta (HARVEY, 1993, p. 137-140). 

A crise como componente estrutural da dinâmica de produção sob o domínio do 

capital, como crise do padrão de acumulação taylorista-fordista, mas, também, como crise do 

modo de regulação política e social a ela associada, fomentou o desenvolvimento de novas 

tecnologias e processos, incidindo sobre a reconversão das relações de trabalho na direção da 

flexibilização e do recuo dos direitos sociais do trabalho e do trabalhador, pilar do chamado 

pacto fordista. As transformações na base material da produção com a intensificação do uso 

de novas tecnologias e processos gerenciais correspondem às iniciativas no âmbito do próprio 

sistema, tendo em vista a recomposição dos processos de acumulação de capitais e de sua 

reprodutibilidade na perspectiva já apontada por Marx (1996b), ao situar o movimento da 

produção capitalista, marcado pela expansão, superprodução, estagnação e crise.  

A implementação de novos padrões de produção, trabalho e consumo, a constituição 

de um mercado cada vez mais integrado pelo uso, difusão, domínio e controle da informação 

e dos modernos meios de comunicação, combinados à ampliação do poder do sistema 

financeiro com a diversificação de produtos e serviços, mercado de créditos e seguros, linhas 

de financiamento, planos de previdência e a criação de um único mercado mundial de 

dinheiro e de crédito são fatores determinantes da transição do regime de acumulação fordista 

                                                 
15

 Harvey (1993, p. 124) refere-se ao economista britânico Maynard Keynes para quem um conjunto de 

estratégias administrativas científicas e poderes estatais deveriam conduzir à estabilização do capitalismo e, ao 

mesmo tempo, controlar os impulsos beligerantes das nações e a solução nacional-socialista.  
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para o que Harvey (1993) denominou de regime de acumulação flexível do capital. 

A gradativa substituição da produção de massa por produção em pequenos lotes, 

profundamente articulada à especialização de nichos de mercados, a aceleração do ritmo da 

inovação do produto, o incremento da capacidade de dispersão geográfica da produção, 

constituição e integração de mercados, a desregulamentação do mercado de capitais, da 

produção e do trabalho, com a ampliação de sistemas “alternativos” de trabalho como o 

trabalho temporário, por tarefa e, especialmente, a subcontratação alteraram as bases da 

reprodução do sistema do capital nos termos do regime de acumulação fordista (HARVEY, 

1993, p. 141-146).  

Esses elementos conduzem às fusões corporativas com elevada diversificação de 

atividades e negócios e ao fomento de pequenos negócios e estruturas de produção que 

redimensionam formas patriarcais, familiares ou domésticas de produção
16

. Para Harvey 

(1993), a existência desses pequenos negócios torna-se peças centrais na dinâmica de 

acumulação de capitais e de afirmação do mercado como regulador da vida social. A inserção 

de pequenos negócios locais no mercado global, em situação de sujeição à lógica da 

acumulação de capitais das grandes corporações, é acompanhada do revigoramento de 

diversas formas de trabalho precário e da acentuada participação feminina e infantil em 

diversas frentes de trabalho em diferentes partes do globo.  

A tendência à monetização dos mais diversos aspectos da vida em sociedade, da 

produção de bens materiais e simbólicos às formas de representação social e de produção do 

conhecimento, articula-se à dinâmica de reprodução do capital e de subordinação de todos os 

sistemas técnicos anteriores ou remanescentes ao sistema técnico único do capital, destacado 

por Santos (1998). O uso de computadores e as comunicações eletrônicas, o acesso à 

informação e o seu controle e a capacidade de análise instantânea dos dados permitem a 

coordenação centralizada de negócios e interesses corporativos descentralizados e 

diversificados, em diferentes contextos geopolíticos e econômicos. Esses fatores transformam 

o acesso ao conhecimento científico e técnico em importante vantagem competitiva, 

organizando-se ele mesmo em bases cada vez mais competitivas. 

A constituição de um sistema hegemônico de produção e de reprodução da vida social 

que comporta a incorporação de sistemas remanescentes de produção e trabalho, também, se 

expressa no campo da cultura. A inovação técnica e científica, as mudanças organizacionais e 

                                                 
16

 De acordo com Harvey (1993, p. 145), para o capital, uma das grandes vantagens do uso dessas formas antigas 

de processo de trabalho e de produção pequeno-capitalista é o solapamento da organização da classe 

trabalhadora e a transformação da base objetiva da luta de classes. 
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as novas configurações geopolíticas dos Estados e de mercado criam para a classe 

trabalhadora oportunidades, bem como perigos e dificuldades, “precisamente porque a 

educação, flexibilidade e mobilidade geográfica, uma vez adquiridas, ficam mais difíceis de 

ser controladas pelos capitalistas” (HARVEY, 1993, p. 175).  

As características e os processos das mudanças em curso vêm alterando as bases da 

relação entre capital, trabalho e Estado e configurando a transição para um novo regime de 

acumulação e um novo modo de regulamentação social e política a ele associado
17

. A 

dinâmica da acumulação flexível coloca o Estado numa “posição muito mais problemática”, 

uma vez que ele: 

 

[...] é chamado a regular as atividades do capital corporativo no interesse da 

nação e é forçado, ao mesmo tempo, também no interesse nacional, a criar 

um “bom clima de negócios”, para atrair o capital financeiro transnacional e 

global e conter (por meios distintos dos controles de câmbio) a fuga de 

capital para pastagens mais verdes e mais lucrativas. (HARVEY, 1993, 

p.160). 

 

O “empreendimentismo”, expressão empregada por Harvey (1993, p. 160-161) para 

caracterizar a ação dos negócios cuja lógica está apoiada no incremento da produção e do 

consumo e, portanto, na obsolescência das mercadorias e processos, real ou “moral”, 

programada, estende-se aos diversos campos da vida social, incluindo: a) a concepção, a 

organização e as ações do poder público; b) a produção do setor informal; c) a organização do 

mercado de trabalho; d) a área de pesquisa e desenvolvimento; e) a vida acadêmica, literária e 

artística. Nesse processo, o Estado de Bem-Estar Social edificado no pós-guerra foi dando 

lugar a uma concepção neoliberal de Estado, com um mínimo de intervenção no campo 

social.  

A acumulação flexível sob diferentes formas reafirma a lógica geral de reprodução do 

capital. Para Harvey (1993, p. 174), essa parece ser uma “recombinação simples das duas 

estratégias de procura de lucro (mais-valia) definidas por Marx”. A primeira estratégia está 

focada na mais-valia absoluta, apoiada na extensão da jornada de trabalho com relação ao 

salário necessário para garantir a reprodução da classe trabalhadora, associada a “uma redução 

geral do padrão de vida decorrente da erosão do salário real ou da transferência do capital 

corporativo de regiões de altos salários para regiões de baixos salários”. Na segunda 

estratégia, apoiada na mais-valia relativa, as pesadas doses de inovação comercial, 

                                                 
17

 Refere-se às mudanças no modo de regulamentação conhecido como Estado do bem-estar social na direção do 

neoconservadorismo, ascendente nos últimos decênios do século XX, centrado no livre mercado como regulador 

da economia e das relações sociais, políticas e institucionais. 
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tecnológica e organizacional buscam gerar lucros temporários que rapidamente demandam 

novas mudanças e “lucros mais generalizados com a redução dos custos dos bens que definem 

o padrão de vida do trabalho”.  

Se, por um lado, o desenvolvimento de novas tecnologias e a sua rápida difusão nos 

processos de produção e de comercialização passam a requerer forças de trabalho mais 

preparadas, por outro possibilitam a constituição de um excedente de força de trabalho que 

permite não só a redução de ganhos salariais, como também a extensão de jornadas de 

trabalho e, portanto, a combinação da extração da mais-valia relativa e da mais-valia absoluta. 

A acumulação flexível insere-se, portanto, na lógica geral da acumulação do capital e na 

capacidade do próprio sistema de revolucionar as bases materiais da produção e do 

conhecimento, as formas de representação estético-culturais, e de subverter as condições e as 

relações de trabalho, pondo-as a serviço da crescente acumulação de capitais. 

A acumulação flexível aprofunda as características determinantes do capitalismo, 

apontadas por Marx ainda no século XIX, no momento em que o capital se constituía como 

materialidade do processo de produção e como relação social. Para Marx, sob o domínio do 

capital, nenhuma forma existente de um processo de produção é definitiva, seja na capacidade 

renovada de transformação da sua base técnica e científica, seja na estruturação das relações 

de trabalho, tendo em vista a valorização do capital. Esse processo se dá numa sequência de 

períodos de vitalidade média, prosperidade, superprodução, crise e estagnação e associa-se à 

obsolescência, real e/ou “moral”, dos processos e produtos, decorrente da necessidade da 

elevação dos ganhos de capital, frente à concorrência (MARX, 1996b, p. 83). Esse processo 

determina e é determinado pela crescente concentração do capital, pela subordinação de todas 

as demais formas de trabalho e de produção à lógica da acumulação capitalista e à dominação 

técnica. Sob o domínio do capital, produziu-se a moderna ciência da tecnologia (MARX, 

1996b, p. 114). 

Essas características essenciais do sistema capitalista se aprofundam no contexto da 

acumulação flexível e realçam a tendência do sistema à superacumulação e à crise, 

desencadeando uma série de medidas para conter, absorver ou administrar essa tendência sem 

pôr em risco a ordem social capitalista. A desvalorização programada das mercadorias, o 

estímulo à indústria da moda e o fomento às mudanças de hábitos de consumo combinam-se à 

crescente integração de novos lugares à lógica da acumulação do capital, com novas ofertas 

de produtos e serviços. A desvalorização das mercadorias é acompanhada da desvalorização 

da capacidade produtiva, do valor do dinheiro e da própria força de trabalho com perdas de 

salário real e de renda e intensificação da exploração por meio da mais valia absoluta e 
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relativa (HARVEY, 1993). 

Ao direcionar o olhar para a presença e os sentidos do desenvolvimento científico e 

tecnológico no contexto atual, Santos (1998, p. 67) argumenta que “a base técnica da 

sociedade e do espaço constitui, hoje, um dado fundamental da explicação histórica, já que a 

técnica invadiu todos os aspectos da vida humana em todos os lugares”. A técnica e o 

desenvolvimento da ciência e das tecnologias aplicadas aos processos de produção são 

destacados pelo autor como resultantes do movimento de mundialização do capital e da 

afirmação de um único sistema técnico hegemônico sobre os sistemas técnicos precedentes, 

remanescentes e subordinados à lógica da acumulação capitalista. 

A unificação do espaço globalizado e a temporalidade marcada pela racionalidade 

técnica capitalista perpassam toda a vida social. Nesse sentido, para o autor, “a informação, 

sobretudo ao serviço das forças econômicas hegemônicas e ao serviço do Estado, é o grande 

regedor das ações definidoras das novas realidades espaciais” (SANTOS, 1998, p. 93). É 

nesse meio técnico-científico-informacional que se desenvolvem o comércio e a produção 

internacionais e se constituem os lugares mundiais
18

. 

Esse sistema técnico hegemônico caracteriza as relações sociais de produção 

capitalista em termos globais e é constituído tanto pelo sistema de objetos técnicos como pelo 

sistema de ações que legitimam, informam, dão materialidade aos objetos, em especial por 

meio do discurso e da comunicação, e engendram, cada vez mais, uma sociedade de técnicos 

que nada mais são que “pessoas treinadas para ler sistemas técnicos e utilizar objetos 

técnicos” no cotidiano social (SANTOS, 1998, p. 113).  

Essa nova configuração da produção e do trabalho, de natureza internacional e que 

abarca a ciência, a tecnologia e a cultura, intensifica e aprofunda a contradição entre a 

crescente capacidade de produção e inovação e a elevada concentração e centralização da 

riqueza socialmente produzida, incluindo-se aí o próprio conhecimento. A transição do regime 

de acumulação fordista para o regime de acumulação flexível incide sobre as demandas de 

formação escolar e profissional, tal como concebida pelo padrão de produção fordista. 

As mudanças na base material da produção e do trabalho e das relações sociais de 

produção, na compressão e no acirramento das contradições entre o capital e o trabalho, 

incidem sobre o sistema escolar e a qualificação dos trabalhadores. A flexibilização da 

produção e a reestruturação das ocupações, a integração de setores da produção, a 

multifuncionalidade e polivalência dos trabalhadores, a valorização de saberes não ligados ao 

                                                 
18

 Santos (1998, p. 44-45) define o meio técnico-científico-informacional como um meio geográfico onde o 

território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e informação. É a nova cara do espaço e do tempo.  
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trabalho prescrito ou ao conhecimento formalizado são tendências que atuam sobre a 

qualificação dos trabalhadores (RAMOS, 2002, p. 401). A emergência da pedagogia de 

resultados, materializada no discurso do desenvolvimento das competências, como 

“mecanismos que acionam determinados procedimentos e esquemas mentais”
19

, configurados 

por uma inteligência prática, tensiona a qualificação na direção do seu enfraquecimento 

conceitual e social (RAMOS, 2002, p. 402). Esses processos tensionam as estruturas de 

trabalho e emprego que correlacionam salários, títulos e diplomas e, também, os conteúdos 

das atividades, a hierarquia das funções e os direitos do trabalho relativos ao exercício 

profissional.  

O enfraquecimento da qualificação nas dimensões conceitual e social ocorre à medida 

que os saberes tácitos adquirem relevância diante dos saberes formais, conceituais, e à medida 

que as negociações coletivas passam a se basear em normas e regras que, mesmo pactuadas 

coletivamente, aplicam-se individualmente. A dimensão experimental da qualificação, “sendo 

uma noção originária da psicologia, chama a atenção para os atributos subjetivos mobilizados 

no trabalho, sob a forma de capacidades cognitivas, socioafetivas e psicomotoras” e adquirem 

preponderância nos discursos e nas políticas de educação sob a perspectiva das competências 

(Ramos 2002, p.402).  

A noção de competência, anunciada como um princípio formativo adequado à 

flexibilidade e à complexidade atual dos processos de trabalho, ao ser descrita, reduz-se a 

atividades prescritíveis e circunscritas às necessidades e demandas imediatas da produção e, 

nessa perspectiva, ignora a própria dinamicidade em que se funda a produção (RAMOS, 

2002, p. 406-418). O atrelamento da educação às competências imediatas advindas do 

mercado induz ao retorno permanente dos indivíduos às instituições e ou agências para a 

aquisição, renovação, atualização e ou diversificação das competências, ao mesmo tempo em 

que promove o seu esvaziamento.  

O discurso do papel da educação no desenvolvimento das competências, em 

contraposição à noção de qualificação que associava o processo de formação escolar e 

profissional às estruturas e hierarquias de trabalho e emprego, serve à nova realidade, na qual 

o sistema escolar deve operar na preparação dos indivíduos para o desemprego, para a 

flexibilidade das relações de trabalho e para o seu caráter socialmente regressivo.  

O trabalho de Gentili (1998, p. 79-80) articula a análise da crise econômica dos anos 

setenta do século passado à crise da “promessa integradora da escola”. Para o autor, a crise 
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 Para Ramos (2002, p. 411), o processo de aprendizagem assim dirigido procura fundamentar na ação a 

aquisição do raciocínio e das antecipações que esse processo permite. 
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resultava na combinação de três processos: estagnação econômica, desemprego progressivo e 

inflação acelerada, com reflexos sobre a retração do crescimento do sistema educacional. As 

medidas de controle inflacionário e de retomada do crescimento econômico tiveram efeitos 

sociais perversos, especialmente para os países periféricos. Ao final do século XX, a retomada 

do crescimento econômico e o controle inflacionário não reverteram a tendência de elevação 

das taxas de desemprego. No sistema escolar, 

 

Passou-se de uma lógica da integração em função de necessidades e 

demandas de caráter coletivo (a economia nacional, a competitividade das 

empresas, a riqueza social, etc.), a uma lógica econômica estritamente 

privada e guiada pela ênfase nas capacidades e competências que cada 

pessoa deve adquirir no mercado educacional para atingir uma melhor 

posição no mercado de trabalho. (GENTILI, 1998, p. 81). 

 

A desintegração da promessa integradora no campo educacional, além da retração das 

taxas de crescimento do sistema observada nos anos oitenta, foi acompanhada da redefinição 

política do seu papel social, materializado na chamada empregabilidade como “capacidade 

individual para disputar as limitadas possibilidades de inserção que o mercado oferece”, 

produzindo a “privatização da função econômica atribuída à escola” (GENTILI, 1998, p. 89). 

As experiências das instituições federais de educação profissional como locus onde se 

desenrola o imbróglio da construção do currículo por competências no final dos anos 1990 e 

no início dos anos 2000 revelam e, ao mesmo tempo, tensionam “a desintegração da promessa 

integradora da escola”. 

A crise da economia mundial do início dos anos de 1970 se fez sentir no Brasil ao final 

desse mesmo período e, sobretudo, a partir dos anos de 1980. Nesse período, final dos anos de 

1970, o modelo de desenvolvimento assentado na aceleração do processo de industrialização 

já apresentava sinais de esgotamento, aprofundados na década seguinte. Para Germano (1990, 

p. 125-128), a crise se manifestou de diferentes formas, dentre essas: a) como crise do 

endividamento externo; b) processo inflacionário e estagnação econômica, com a consequente 

crise política e institucional; c) desvalorização da moeda frente ao dólar; d) baixos níveis de 

investimentos públicos na área social; e) inchaço urbano agravado pela manutenção do 

monopólio da terra e do modelo agroexportador. 

Esse processo aponta para o esgotamento do padrão de acumulação interna construído 

no país desde os anos de 1930, em aliança com o capital externo, seja por ação do Estado e 

das grandes corporações, seja por mediação dos organismos financeiros internacionais e de 

governos. O processo de industrialização e urbanização do país durante a ditadura civil-
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militar, instaurada em 1964, ocorreu preservando as estruturas de produção e trabalho, 

marcadas pelo fosso social entre as classes e segmentos de classe e pela subordinação 

econômica do país aos interesses do grande capital e corporações. 

A consolidação da industrialização e urbanização do país durante a ditadura civil-

militar, como analisado Germano (1990), deu-se pela imposição de uma política de arrocho 

salarial; pela ação do Estado no fomento à produção, especialmente nos setores de 

infraestrutura e de bens de capital; pela conjunção das ações do Estado com os interesses 

privados e do grande capital; e pela participação das grandes corporações e das agências de 

“cooperação internacional” no projeto de modernização conservadora do país, entre outros. O 

desenvolvimento econômico do período, que se estende do golpe civil-militar de 1964 até 

meados dos anos de 1980, ocorreu sob forte contenção social, desaparelhamento das 

organizações operárias e sindicais e de partidos e pela imposição de intenso arrocho salarial.  

A caracterização da modernização conservadora no Brasil remete aos estudos de 

Fernandes (1976) acerca da passagem de uma economia e sociedade agrária e tradicional para 

uma sociedade e economia capitalista, industrial e urbana, iniciada nos anos de 1930 e que se 

consolidou nos anos da ditadura. São características desse processo: a identificação das elites 

locais com os interesses econômicos externos e sua adequação a estes; a rigidez do 

descompasso entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social; a via da 

acomodação de interesses entre os setores tradicionais e modernos de produção e trabalho; a 

elevada concentração da riqueza social e, por consequência, a desigualdade social crônica e o 

baixo padrão de remuneração do trabalho; e a fragilidade democrática e de cidadania. 

Acrescenta-se a esses fatores a tendência à incorporação do discurso transformador e liberal, 

conservando-se as estruturas políticas, midiáticas e institucionais de controle social e político. 

Dentre os elementos basilares desse processo está:  

 

[...] a possibilidade de converter o Estado em eixo político de recomposição 

do poder econômico, social e político da burguesia, estabelecendo-se uma 

conexão direta entre dominação de classe, concentração do poder político de 

classe e livre utilização, pela burguesia, do poder político estatal daí 

resultante. (FERNANDES, 1976, p. 264).  

  

O processo que se estendeu após o golpe civil-militar em 1964 reforçou o pacto 

conservador das elites locais com o capital estrangeiro e direcionou as políticas de 

desenvolvimento sob forte aporte de capitais e investimentos externos, aliadas à forte 

contenção dos movimentos sociais. A forma da dominação burguesa instaurada em 1964 

visou, entre outros,  
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ampliar e aprofundar a incorporação estrutural e dinâmica da economia 

brasileira no mercado, no sistema de produção e no sistema de 

financiamento das nações capitalistas hegemônicas e da “comunidade 

internacional de negócios”, com o objetivo de garantir o máximo de 

continuidade e de intensidade dos processos de modernização tecnológica, 

de acumulação capitalista e de desenvolvimento econômico, e de assegurar 

ao poder burguês meios externos acessíveis de suporte, de renovação e de 

fortalecimento. (FERNANDES, 1976, p. 304). 

 

O golpe civil-militar de 1964 reprimiu violentamente as mobilizações populares e, em 

contrapartida, propiciou a integração econômica nacional à dinâmica da acumulação de 

capitais sob a liderança dos EUA, em um movimento que assegurava a aliança entre o público 

e o privado, o agrário e o urbano, o nacional e o internacional, por meio de forte contenção 

política e social. O modelo de capitalismo que se consagra nesse processo combina 

 

[...] uma forte dissociação pragmática entre capitalismo e democracia; a 

extrema concentração da riqueza; a drenagem para o exterior de significativa 

parcela do excedente econômico nacional; a persistência de formas pré-

capitalistas de trabalho e a depressão do valor do trabalho assalariado. 

(BEHRING, 2008, p. 106). 

 

Nesse período, ampliou-se a atuação do Estado no suporte à acumulação de capitais 

pelo setor privado nacional e internacional. Para Germano (1990, p. 96), esse processo se deu 

por meio da ampliação e centralização tributária, da atuação empresarial do Estado na 

construção da infraestrutura necessária ao desenvolvimento industrial e seu fomento e da 

atuação do Estado no mercado de capitais, favorecendo empréstimos e subsídios ao capital 

privado com redução de juros e extensão de prazos de pagamento.  

O arrocho salarial sob o qual se assegurou os níveis de crescimento econômico do 

período pós-64 foi acompanhado de intensa campanha de adesão ao princípio do esforço de 

todos para “fazer o bolo crescer para depois reparti-lo”, o que não se efetivou. Ao contrário, 

dados apresentados por Germano (1990, p. 116-117) apontam para a elevada concentração de 

renda no período que se estende de 1960 a 1980, sobretudo entre os anos de 1970-72, período 

em que a parcela da renda total dos 10% mais ricos subiu de 39,6% para 52,6%, enquanto a 

dos 60% mais pobres caiu de 24,9% para 16,8%. No entanto, 

 

no pós-64, em que pese o conservantismo político como elemento de 

continuidade, houve uma transformação no parque industrial brasileiro, 

induzida por uma singular articulação entre Estado, capital estrangeiro e 

capital nacional, este último num papel subordinado, mas cômodo. 

(OLIVEIRA, 1984, p. 114-134 apud BEHRING, 2008, p. 115). 
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A crise econômica e financeira do final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980 

pôs em xeque as bases de sustentação da ditadura civil-militar e foi acompanhada da 

aglutinação política dos setores populares e de segmentos da classe média, especialmente de 

intelectuais, artistas e profissionais liberais, em torno da luta pela democratização do país. Do 

movimento das Diretas Já resultou a eleição do presidente da República por Colégio Eleitoral 

e a mobilização em torno da elaboração da nova Constituição. As pressões populares também 

deram os contornos políticos, econômicos e sociais do processo de democratização no período 

seguinte.  

Nesse período, constituíram-se os partidos políticos de representação das classes e 

segmentos de classes sociais, com concepções e programas que retomam a agenda de 

construção e de disputa do novo projeto societário para o país. Nesse processo, os setores se 

agruparam em torno das questões gerais e específicas que configurariam na nova Constituição 

Federal e nas proposições políticas da eleição presidencial de 1989, dentre elas a educação. 

O sentido conservador da transição democrática no campo da educação, operada no 

Brasil nos anos 1990, teve como desdobramento as reformas do ensino técnico e médio 

implementadas a partir da LDB nº 9.394 de 1996. As reformas foram configuradas na 

contramão da efetiva democratização política, econômica e social do país e operaram no 

sentido de a inviabilizar, uma vez que se firmaram dentro de uma concepção gerencialista.  

As políticas implementadas nos anos de 1990 e início do século XXI seguiam as 

recomendações do consenso de Washington
20

 e incidiam sobre os ajustes fiscais, em especial 

com a redução dos gastos públicos e o afastamento do Estado da esfera de proteção social; na 

desregulamentação da economia e do mercado de capitais, com flexibilização do trabalho; na 

elevação das taxas de juros e na valorização cambial como mecanismo de estabilização 

econômica e de atração do capital especulativo; no incentivo ao desenvolvimento e inovação 

tecnológica poupadora de mão de obra; no incentivo aos setores de exportação em detrimento 

do mercado interno, como mecanismo de controle da balança comercial; no recuo da atuação 

do Estado na produção, entre outros (BERING, 2008, p. 155-162). 

Esse processo foi responsável pelo recrudescimento da pobreza, pelo aprofundamento 

da concentração e centralização do capital e das riquezas, pela deterioração das políticas e dos 

direitos sociais e de cidadania e pela diluição e dispersão dos espaços públicos durante a 

                                                 
20

 Consenso de Washington refere-se às recomendações de ajustes e programas acordados entre os países 

participantes de Seminário, realizado na cidade de Washington no ano de 1993. As medidas voltavam-se 

especialmente para os países periféricos com alto índice de endividamento externo e tinham como objetivo 

promover a estabilização macroeconômica e a retomada dos investimentos e do crescimento econômico nessas 

regiões. Sobre o tema, ver Behring (2008). 
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década de 1990 no Brasil. Ao estabelecer um comparativo entre os indicadores econômicos do 

Brasil entre as décadas de 1960 e 1980 e entre os anos 1981 a 2003, Pochman (2013) 

identifica uma redução dos indicadores de desenvolvimento econômico e da participação do 

trabalho na renda nacional nesse último período, com o aprofundamento das desigualdades 

sociais. 

A atuação do Estado na criação das condições para o livre mercado serviu aos 

interesses da acumulação de capitais, em especial do capital financeiro. Além da privatização 

do patrimônio público, implicou a incorporação dos princípios de mercado pela administração 

pública, inclusive na área social. O plano de estabilização econômica com a implantação do 

Plano Real, em 1994, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB), não promoveu a geração de novos empregos, mas, ao 

contrário, “até agosto de 1998, foram extintos 764,1 mil postos de trabalho formal, em que 

pese o crescimento da economia” (BEHRING, 2008, p. 164). Aliado a essas medidas, 

manteve-se elevadas taxas de juros na perspectiva de evitar a “fuga de capitais”, o que 

demonstra a forte dependência econômica do capital financeiro e a subordinação da economia 

à lógica da acumulação do capital em termos globais.  

Esse é o projeto político, social e econômico que permanece dominante no Brasil, 

dilatadas e extenuadas as condições de realização das políticas sociais e de crescimento 

econômico nessa segunda década do século XXI.  

 A partir de 2003, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores (PT), inicia-se um conturbado processo de compatibilização da política 

macroeconômica, que caracterizou o governo anterior, com uma política de desenvolvimento 

social, conduzida especialmente por meio dos programas sociais, mas também por meio da 

recomposição do Estado em áreas como a saúde e educação. Para Anderson (2011), os 

programas sociais de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família, aliado à elevação 

do salário mínimo e às novas linhas de crédito 

 

[...] engendraram não apenas um crescimento sustentado do consumo 

popular, mas também uma expansão do mercado interno que, finalmente, 

depois de uma longa seca, propiciou a criação de mais empregos. 

Combinados, o crescimento econômico mais rápido e a distribuição de renda 

mais ampla conseguiram a maior redução na pobreza na história brasileira. 

(ANDERSON, 2011, p. 29). 

  

O principal efeito das políticas adotadas se situa na maior expansão quantitativa de 

ocupações, com saldo líquido 44% superior ao verificado no período de 1980 e 1990, e 22% 



46 

 

superior à década de 1970. Em relação à participação do trabalho na renda nacional, esta 

subiu 14,8% entre 2004 e 2010, com a redução de 10,7% da desigualdade na distribuição 

pessoal da renda do trabalho (POCHMAN, 2013, p. 145-156). 

As iniciativas no campo econômico se refletiram nos dados de crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) do país. De acordo com Fiori (2013, p. 32-40), em 2001 o PIB brasileiro 

girava em torno de 550 milhões de dólares, inferior à soma do produto bruto dos demais 

países sul-americanos, que girava em torno de 640 milhões. Em 2011, o PIB brasileiro estava 

em cerca de 2,5 bilhões, enquanto o valor do produto bruto dos demais países da América do 

Sul era de 1,6 bilhão. Esse crescimento possibilitou o país assumir a liderança nas iniciativas 

geopolíticas que sinalizavam para uma maior autonomia da região, frente aos países e 

economias centrais, ainda que submetidas ao reconhecimento da supremacia norte-americana.  

Para o autor, a política externa e as ações diplomáticas do país, definidas nos governos 

Lula e Dilma entre 2003 e 2012, foram conduzidas na perspectiva de constituir um “entorno 

estratégico”, definindo as regiões onde o Brasil deve  

 

[...] irradiar – preferencialmente – sua influência e sua liderança diplomática, 

econômica e militar, o que inclui a América do Sul, a África Subsaariana, a 

Antártida e a Bacia do Atlântico Sul. Por fim, o Brasil se propõe a ampliar 

suas áreas de convergência e ação comum com algumas “potências 

emergentes”, como China, Índia e Rússia, que é – na verdade – uma “velha 

potência” em processo de reconstrução. (FIORI, 2013, p. 32). 

 

A política externa e as iniciativas diplomáticas resultavam e compunham um conjunto 

de medidas voltadas para o fortalecimento econômico do país, aliado à melhoria dos 

indicadores sociais de desenvolvimento. Para Sader (2013, p. 138), no final dos anos de 1970 

e nos anos de 1980, o país encerrou “o ciclo desenvolvimentista e com ele desapareceu da 

agenda política do Estado até o próprio tema do desenvolvimento, substituído pelo da 

estabilidade monetária, típico de períodos conservadores”. Apesar da Constituição de 1988 

demarcar conquistas sociais e políticas importantes para assegurar os direitos de cidadania, a 

agenda regressiva predominou no Brasil na década de 1990 com a eleição de governos 

conservadores. Para o autor, nesse início de século, as ações políticas do Estado e dos 

governos no Brasil combinaram estabilidade monetária e retomada do desenvolvimento 

econômico e políticas de distribuição de renda. 

 A partir de uma série de estudos, análises e pesquisas sobre as mudanças no perfil da 

estrutura social brasileira, Chauí (2013) destaca que os mesmos mostram que  

  

[...] houve nesse mesmo período uma mudança profunda na composição da 
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sociedade brasileira, graças aos programas governamentais de transferência 

da renda, inclusão social e erradicação da pobreza, à política econômica de 

garantia do emprego e elevação do salário-mínimo, à recuperação de parte 

dos direitos sociais das classes populares (sobretudo alimentação, saúde, 

educação e moradia). (CHAUÍ, 2013, p. 129). 

 

 Para a autora, esses processos revelam que o que cresceu no Brasil foi a classe 

trabalhadora, e sua composição se tornou mais heterogênea e complexa. A incorporação da 

ciência e das técnicas como forças produtivas a serviço do capital converteu cientistas, 

pesquisadores e técnicos a condição de trabalhadores, desvinculando os critérios de renda, 

propriedade e escolaridade na distinção dos segmentos sociais; a constituição de empresas nos 

setores de saúde, educação, comunicação e outros vinculou o trabalho dos profissionais 

liberais que a elas se associam à condição de trabalhadores; a propriedade familiar de 

negócios, operando sob diferentes formas e vínculos de trabalho, porém subordinada à lógica 

do capital e dependente das demandas dos grandes agentes, também opera na condução desses 

segmentos à condição de trabalhadores (CHAUÍ, 2013, p. 130-131). Esses segmentos sociais 

estão objetivamente inseridos na sociedade na condição de trabalhadores, ainda que não se 

reconheçam enquanto tal ou ainda que lhe oponham.  

 Em que pesem diferenças de leitura em relação aos dados obtidos, a exemplo da 

questão da distribuição de renda, tratada por Sader e Pochman e abordada por Chauí como 

transferência de renda, uma vez que as bases do processo de concentração de renda foram 

mantidas intocadas, daí a necessidade de uma reforma tributária que incida sobre os ganhos de 

capital, os autores apontam alguns eixos comuns na perspectiva da efetiva democratização 

econômica, social e política do país.  

 Os eixos são: reforma tributária socialmente justa; promoção da agricultura familiar e 

acesso à terra aos trabalhadores; reforma política na direção do fortalecimento do caráter 

republicano das instituições públicas e das políticas sociais; e quebra do monopólio das 

comunicações na perspectiva de uma “política de cidadania cultural, quebrando o monopólio 

da classe dominante sobre a esfera dos bens simbólicos e sua difusão e conservação por meio 

da classe média” (CHAUÍ, 2013, p. 134). 

É na análise de Gramsci (2001) sobre o americanismo e fordismo que se encontram 

alguns dos apontamentos que lançam luz sobre as questões levantadas pelos autores como 

caminhos para o salto qualitativo das políticas públicas na direção da efetiva participação do 

Estado na ampliação dos direitos sociais e na superação da heteronomia na constituição da 

nação. Os apontamentos de Gramsci (2001, p. 278-279) evidenciam que essa superação incide 

sobre a matriz do sistema, uma vez que a elevada concentração e centralização do capital e o 
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entrelaçamento do Estado com os interesses das grandes corporações fazem com que este atue 

como catalisador das “grandes massas de poupança” junto à sociedade e setores da produção e 

na transferência desses recursos às grandes corporações, especialmente do setor financeiro, 

sob a forma de juros e ganhos de capitais.  

Mesmo quando o Estado parece manter o seu equilíbrio na representação popular, da 

“gente miúda” e dos intelectuais, ele se mantém e se sustenta pelas ligações com o capital 

financeiro. Conduzir a relação com o capital financeiro pressupondo a sua subordinação aos 

interesses e às estruturas da produção implicaria a quebra do monopólio da terra e uma 

reforma industrial que vinculasse os ganhos de capitais e rendas às “necessidades funcionais 

da produção”. Para Gramsci (2001, p. 278), essa situação configuraria a “racionalização 

integral” do sistema, tornada impossível pelo próprio papel do Estado, atuando como holding.  

Ao contrário, verifica-se que é na consolidação da estrutura de crédito, amparada pelas 

garantias do Estado, que o capital financeiro tem obtido condições especiais para a sua 

expansão nos países integrados à dinâmica do capital de forma periférica. E é por esse 

caminho que, primordialmente, transfere-se para as grandes corporações e organismos 

internacionais “a massa de poupança” dessas economias. 

 Esse debate está posto no cenário nacional, e os seus desdobramentos nas articulações 

políticas, no âmbito da sociedade, dos partidos políticos e do Estado, sinalizam, novamente, 

um recuo à direita com forte conotação autoritária e conservadora. Esta pesquisa se realiza 

num momento histórico e político ímpar e extremamente complexo, com novas incertezas e 

inseguranças para o campo da educação, em especial para a educação profissional pública.  

Os processos que consolidaram a transição democrática conservadora no Brasil nos 

anos de 1980 e 1990 se deram na direção do esvaziamento da política, subsumida pelos 

interesses de classe e de mercado e na diluição das fronteiras entre o público e o privado, com 

a consequente polarização social e o acirramento dos processos de “exclusão funcional”. As 

políticas públicas de desenvolvimento social do período seguinte, ao abordar a questão da 

“inclusão” na lógica da funcionalidade do sistema, também operaram na direção do 

esvaziamento do seu sentido político e, portanto, social.  

 Nesse contexto, o termo sociedade civil, recuperado por Pessoa e Cruz (2013, p. 132) 

dos estudos de Gramsci, ganha significações concretas na historicidade das relações sociais e 

de poder no Brasil no período analisado. Para os autores, na análise de Gramsci, a sociedade 

civil corresponde ao mundo privado e das organizações particulares que se movem na disputa 

pela hegemonia dos processos e espaços de dominação econômica, social, política e cultural. 

Essas organizações particulares buscam o “consenso” ativo e organizado como base da 
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dominação. A sociedade civil compreende, portanto, o sentido político de reconhecimento das 

particularidades históricas dos sujeitos sociais e dos projetos e interesses que os movem e 

põem em confronto. Do mesmo modo, pressupõe a sua inserção na esfera política como 

elemento de construção e realização dessa hegemonia
21

.  

A constituição da sociedade civil no Brasil com essa matriz teórica e política se deu 

com a emergência dos movimentos sociais nos anos de 1980 quando, nesse processo de luta, 

esboçou-se a ideia de uma esfera pública e de direitos universais. Esse processo aglutinou 

interesses de classe e de grupos e abriu possibilidades de construção de um projeto político 

hegemônico, fundado nas bandeiras de democratização da sociedade, de justiça social e de 

cidadania. Os processos políticos que se seguiram conduziram a uma “confluência 

promíscua” entre o público e o privado, tornando a “ideia” de sociedade civil algo insólito, 

que nem se vincula diretamente ao mercado, como expressão deste, nem se associa ao Estado, 

embora possa assumir o papel deste ou a ele se vincular num “hibridismo” que se manifesta 

na atuação de organizações que vão desde o voluntariado social, até as fundações “sem fins 

lucrativos” que movimentam boa parte dos recursos do fundo público (PESSOA; CRUZ, 

2013, p. 131-132). Para os autores, 

 

[...] a sociedade civil, atualmente, é tomada como campo ou conjunto de 

ações isoladas e autônomas da estrutura social, do Estado e do mercado, e 

passa a ser vista como algo neutro, a-histórico, apolítico, limitada pelo 

protagonismo corporativo de facções sociais e políticas, destituída de uma 

concepção de universalidade na superação das contradições sociais. 

(PESSOA; CRUZ, 2013, p. 132). 

 

A destituição de uma concepção de universalidade reforça e é reforçada pela 

imprecisão no uso dos termos e conceitos. Essa imprecisão, mais que uma questão teórica, 

uma “ideia”, constitui-se numa realidade prática, social e política e se evidencia, novamente, 

na abordagem sobre a “exclusão”. A tônica dos discursos e das ações em torno da questão da 

exclusão levou à elaboração de uma noção de cidadania como método de inclusão e gestão 

democrática, sem estabelecer distinções analíticas claras entre o espaço público e os interesses 

privados (PESSOA; CRUZ, 2013, p. 142).  

Ao subscrever o caráter “funcional” da exclusão, compreende-se que a realidade da 
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 Para Gramsci (1999), a hegemonia implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e uma ética 

adequada a uma concepção do real que superou o senso comum. Quando na história se elabora um grupo social 

homogêneo, elabora-se também, contra o senso comum, uma filosofia homogênea, isto é, coerente e sistemática. 

A consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica é a compreensão crítica de si mesmo, obtida 

através de uma luta entre “hegemonias” políticas de direções contrastantes. Nos Cadernos do cárcere, volume 4, 

Gramsci registra que a hegemonia nasce da fábrica e necessita apenas, para ser exercida, de uma quantidade 

mínima de intermediários profissionais da política e da ideologia (GRAMSCI, 2001, p. 247-248). 
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exclusão social se constitui na contraface dos processos de concentração e centralização do 

capital, tendo em vista a recuperação das taxas de ganho e acumulação. Reporta, portanto, às 

políticas de desregulamentação do trabalho, ao encolhimento das políticas sociais de proteção 

do trabalho, aos ajustes monetários e à financeirização da economia e ao consequente recuo 

das atividades produtivas e dos postos de trabalho. Esses são elementos que conduzem à 

regressão social e dos direitos de cidadania. 

 

 

1.2. A educação básica e profissional no contexto das relações entre o capital e o trabalho 

no Brasil 

 

O recuo na análise histórica da educação brasileira entre os anos da ditadura civil-

militar no Brasil mostra que o processo de urbanização e de industrialização consolidado 

nesse período não foi acompanhado da necessária expansão da oferta educacional, impondo 

uma pressão social e política sobre o sistema escolar. Nesse contexto, como mostra Germano 

(1990, p. 275-278), na prática a escolaridade obrigatória ficava reduzida às três primeiras 

séries do 1º grau, que concentrava 59,9% das matrículas, sendo que no Nordeste chegava a 

quase 70%. O autor registra ainda que a expansão de matrículas no período se deu, sobretudo, 

pelo parcelamento dos turnos escolares.  

No ensino de 2º grau, nível médio, o autor reúne dados que evidenciam o baixo nível 

de atendimento escolar do país até a segunda metade dos anos 1980. O número de 

estabelecimentos de ensino de 2º grau era de 8.000 em 1982, enquanto no ensino de 1º grau 

era de 198.000. Nesse mesmo ano, 1982, no ensino de 1º grau, 87% das matrículas e 95% das 

unidades escolares estavam vinculadas à rede pública, enquanto que, no ensino de 2º grau, as 

matrículas e o número de estabelecimentos vinculados à rede pública representavam, 

respectivamente, 60% e 50%. Em 1985, 30,65% dos alunos matriculados no 2º grau tinham 

mais de 19 anos de idade e, em 1987, apenas 37% da população entre 16 e 18 anos estavam 

matriculadas no 2º grau. A desigualdade de atendimento escolar no 2º grau está evidenciada, 

também, no número de matrículas por faixa de renda. Dados de 1983 mostram que, enquanto 

os setores de mais baixa renda (até dois salários mínimos) representavam 58,6% da população 

e apenas 11,6% das matrículas, os setores de renda média (entre cinco e dez salários mínimos) 

representavam 9% da população e respondiam por 30,3% das matrículas. E os de renda 

superior a dez salários mínimos, 5,8% da população, participavam com 23,1% das matrículas.  

A profissionalização compulsória em todo o ensino de 2º grau estabelecida na 



51 

 

legislação educacional de 1971, nunca efetivamente assumida nas políticas do Estado, 

minimizada quando não burlada com a conivência dos órgãos de administração e supervisão 

do sistema nas instituições públicas e privadas, acrescentou mais um elemento ao complexo 

quadro de abandono e de desigualdade no atendimento escolar.  

De acordo com os dados apresentados por Germano (1990, p. 269), em 1980 “a 

percentagem das verbas de educação destinadas ao ensino de 2º grau era de 8,4%, enquanto a 

média da América Latina era de 25,6%”. Isso demonstrava a pouca prioridade dada à 

implementação efetiva da proposta, o que contribuiu para a desestruturação do ensino de 2º 

grau na rede pública e para a expansão do setor privado nesse nível de ensino. Para o autor, o 

fracasso da profissionalização do 2º grau está relacionado: aos limites de recursos, uma vez 

que o custo-aluno chegava a ser superior a 60% do que no ensino secundário clássico; ao não 

investimento nas instalações necessárias; à discrepância e à desatualização crônica da 

formação profissional em relação às demandas do mercado, incluindo o conhecimento e 

domínio de materiais e equipamento; e a não adesão dos segmentos médios à proposta e 

mesmo entre a classe trabalhadora que via na escola uma das possibilidades de “liberação do 

trabalho braçal” (GERMANO, 1990, p. 269-273).  

A extensão da obrigatoriedade da profissionalização na educação básica permaneceu 

inócua para Germano (1990, p. 140 - 231). A proposição pelo Estado no projeto de lei que 

tramitou e foi aprovado em um curto espaço de tempo, entre junho e julho de 1971, cumpriu a 

função de aglutinar os setores sociais em torno de um projeto que combinasse a tônica das 

ações de crescimento econômico do país ao discurso de modernização e desenvolvimento. O 

encaminhamento da reforma do ensino de 1º e 2º graus pelo Estado cumpriu esse papel 

ideológico, ao acenar para a ampliação da obrigatoriedade da educação escolar de quatro para 

oito anos, para a articulação da educação às demandas do setor produtivo e à inserção dos 

jovens no mercado de trabalho e emprego, em especial no ensino de 2º grau 

profissionalizante, ao preservar o espaço do ensino religioso, o apoio técnico e financeiro do 

Estado à iniciativa privada e ao omitir os percentuais mínimos obrigatórios de investimentos 

públicos na educação. 

Passados vinte anos de ditadura, em 1984, 60,6% da população economicamente ativa 

ou nunca tinham estudado ou tinham, no máximo, quatro anos de escolaridade, e o acesso 

escolar acompanhava o perfil da distribuição de renda e da desigualdade social (GERMANO, 

1990, p. 247). 

A profissionalização compulsória, dando terminalidade ao ensino de 2º grau como 

tentativa de conter a pressão social pelo acesso à educação superior, como mostra Germano 
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(1990), constituiu-se em uma estratégia ineficaz, tanto pela impossibilidade de atingi-la nas 

estruturas do sistema escolar público e privado, cujos investimentos pautavam-se pela 

economia de custos, quanto pela tradição bacharelesca das estruturas sociais, de trabalho, 

emprego, carreira e remuneração dominantes. A aspiração legítima dos concluintes da 

educação básica em prosseguir os estudos na educação superior também impulsionava a 

pressão dos egressos dos cursos técnicos pelo acesso às carreiras da educação superior. 

Os registros de pesquisas realizadas com egressos do ensino técnico das instituições 

federais entre os anos de 1962 e 1968, resgatados por Cunha (2005, p. 144), mostram que, 

para estes, “o objetivo do diploma de técnico era propiciar um emprego remunerado que 

apoiasse as tentativas de ingressar num curso superior e, posteriormente, manter os estudos. 

No caso do fracasso nos vestibulares, uma carreira profissional já estava sendo seguida”. Na 

perspectiva da expansão da atuação das escolas técnicas federais da educação básica e 

profissional para a educação superior, em 1971 as escolas técnicas federais do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e do Paraná implantaram os cursos de engenharia de operação, sem a mediação 

das escolas de engenharia e com o aporte de recursos do Banco Mundial e da Fundação Ford, 

esta última na concessão de bolsas de mestrado nos EUA aos professores envolvidos. 

(CUNHA, 2005, p. 208-209). 

Em 1978, foram criados os primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica 

(Cefets), pela transformação das escolas técnicas federais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

do Paraná. A incursão dessas instituições na educação superior se deu ainda nos anos 1960, 

quando a Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, em convênio com a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, foi autorizada a ministrar curso superior de Engenharia de Operação com 

apoio da Fundação Ford. “Em 1966, começaram a funcionar os cursos de Engenharia de 

Operação, nas especialidades de mecânica e eletrônica, que, em 1969, diplomaram a primeira 

turma” (CUNHA, 2005, p. 208).  

Os Cefets criados em 1978 sinalizavam para a constituição de uma Rede de Educação 

Profissional voltada para a atuação exclusiva na área técnica e tecnológica e na formação de 

docentes nas disciplinas das respectivas áreas (GUIMARÃES, 1996). O projeto concebia a 

verticalização dos cursos da educação básica para a educação superior, que dela se 

diferenciava ao focar na preparação de técnicos e tecnólogos em estreita relação com as 

“tendências do mercado de trabalho e do desenvolvimento”. Preconizava, ainda, a atuação na 

pesquisa aplicada e na prestação de serviços
22

. 
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 Conforme regulamentação da lei que criou os primeiros Cefets em 1978, Decreto n.º 87.310 de 1982. 
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Analisando o contexto de criação dos primeiros Cefets, Cunha (2005) destaca que: 

 

Correlativamente à mudança da política educacional para o ensino de 2º grau 

– e mesmo antes dela concluir sua inflexão –, verificou-se um renovado 

esforço governamental para se implementar uma política, já traçada pela 

reforma universitária de 1968, de multiplicação dos cursos de curta duração, 

localizados não no interior das universidades, onde os cursos longos 

poderiam atrair para si os estudantes dos curtos, fora delas, principalmente 

em certas escolas técnicas federais. [...] Verificada a impossibilidade de 

diminuir a demanda de ensino superior pelo desvio para o mercado de 

trabalho de uma parcela significativa de candidatos potenciais, via ensino de 

2º grau, a solução encontrada foi satisfazê-la com a oferta de cursos 

superiores, embora de mais baixo valor econômico e simbólico – os cursos 

de curta duração. (CUNHA, 2005, p. 206-207).  

 

Entre os anos de 1970 e 1980, o Brasil consolidou-se como um país de população 

urbana, contrastando com a característica de sua formação histórica e social. De acordo com 

Santos (1996), nesse período o crescimento da população urbana se deu acima do crescimento 

da população total. A condição de inserção do Brasil no contexto internacional e as 

desigualdades sociais e regionais internas tornaram a questão do atendimento escolar das 

populações urbana e rural um problema crônico na história da educação brasileira, em termos 

quantitativos e, principalmente, qualitativos.  

A relação entre desenvolvimento urbano, industrialização, constituição e ampliação do 

sistema escolar está na origem da sociedade burguesa e do pensamento liberal. O processo 

vivido no Brasil, especialmente a partir dos anos 1970, encontra correspondência na análise 

empreendida por Bourdieu (1998) acerca do sistema escolar na França em meados dos anos 

1950. Em seu trabalho, o autor chama a atenção para a entrada no jogo escolar de categorias 

sociais até então praticamente excluídas da escola, o que implicou a intensificação da pressão 

social pelo acesso ao sistema, a sua diferenciação social e o crescimento dos investimentos 

educativos por parte das categorias que já utilizavam, em grande escala, o sistema escolar. 

 Nos intensos e extensos estudos sobre o sistema escolar e a associação entre as 

carreiras escolares e profissionais na França, Bourdieu (1975, 1996, 1998, 2009, 2014) 

destacou o “valor” do diploma na legitimação das estruturas sociais desiguais, nas carreiras 

profissionais correspondentes e no papel de reprodução das desigualdades sociais pelo sistema 

escolar. Para o autor, a reconversão do capital econômico em capital escolar é uma das 

estratégias que permite a burguesia manter a posição de uma parte ou da totalidade de seus 

herdeiros
23

. A superprodução de diplomas e a desvalorização que daí se segue tendem a se 
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 Para Bourdieu, o capital econômico, como propriedade material, objetivada, da qual fazem parte as 

propriedades fundiárias, os bens de produção, as riquezas materiais e monetárias sob diferentes formas e valores, 
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tornar uma constante estrutural, e as principais vítimas da desvalorização dos títulos escolares 

são aqueles que entram no mercado de trabalho desprovidos de diplomas.  

A criação dos primeiros Cefets atuando na educação superior, por meio da oferta de 

cursos de curta duração, ajustados às demandas imediatas do mercado de trabalho e utilizando 

a infraestrutura física e de pessoal já existente constituiu-se na primeira iniciativa do Estado 

na estruturação da oferta regular de cursos e vagas na educação superior pública que não 

implicava a correspondente ampliação dos custos econômicos e financeiros da sua expansão 

pela via das universidades públicas. 

A oferta dos cursos superiores de curta duração na área industrial nas instituições 

federais, ao mesmo tempo em que era apresentada como uma resposta às pressões sociais pela 

ampliação do acesso à educação superior no âmbito da esfera pública, assegurava, pela 

diversificação da oferta de formação, títulos e diplomas, a manutenção do monopólio do 

exercício profissional nas carreiras tradicionais já consolidadas e de maior atratividade 

financeira e status social.  

Na criação dos Cefets, há uma combinação de fatores internos e externos que 

conduziram ao seu paralelismo com as demais redes de educação pública, básica e superior. A 

definição dos objetivos e características dessas instituições correlacionava a constituição de 

uma rede de instituições federais que estendia a sua atuação da educação básica de nível 

médio para a educação superior, com foco nos cursos técnicos e nos cursos superiores de 

tecnologia, e a articulação destas com as demandas do setor produtivo. A legislação previa, 

ainda, a inserção dessas instituições na oferta de cursos de licenciatura voltados para a 

formação de docentes nas áreas da educação profissional. 

A criação dos cursos superiores de curta duração pelas Instituições Federais de 

Educação Profissional, inicialmente como cursos de Engenharia de Operação e, 

posteriormente, como cursos de tecnologia, têm em comum o fato de sua proposição assentar-

se na defesa da necessidade de formação de profissionais em quantidade e no ritmo das 

necessidades do mercado de trabalho. Na sua concepção, parte-se do princípio de que há um 

descompasso entre as necessidades de mão de obra especializada e a capacidade de 

atendimento das universidades. A atuação dos Cefets incidiria sobre essa defasagem. 

A criação dos Cefets, em 1978, diversificando a oferta da educação superior pública 

                                                                                                                                                         
pode ser potencializado e reproduzido, também, por meio do capital social e cultural incorporados pelos 

indivíduos enquanto classe social, por meio das relações sociais, hábitos, compartilhamento de vivências e 

experiências formativas, formação do gosto e da expressão corpórea e de linguagem, etc. A educação escolar, ao 

adotar os padrões culturais dominantes, legitima, consagra e potencializa o capital cultural e social, 

transformando-os, também, em capital escolar. 
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pode ser apreendida como parte desse processo de hierarquização das estruturas escolares, 

produção, valorização e desvalorização dos títulos e diplomas e sua vinculação com as 

estratégias de reprodução do capital e de ramificação e dispersão dos sistemas de ensino, 

básico e superior. O processo de transformação das Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais 

em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), iniciado em 1978 com a criação dos 

primeiros Centros em Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, foi retomado a partir de 1989 

com a criação do Cefet-Maranhão. Em 1993, foi criado o Cefet-Bahia e, a partir de 1994, os 

demais Centros foram sendo criados com base na legislação aprovada
24

. 

De acordo com o próprio Projeto Cefet, construído desde os anos 1970, a duração dos 

cursos tradicionais, em torno de cinco anos, e o foco da formação acadêmica centrada nos 

conhecimentos científicos e na pesquisa de base seriam responsáveis pelo descompasso entre 

a atuação da universidade na formação de profissionais e as demandas quantitativas e 

qualitativas do mercado de trabalho e produção. Em contraposição, os cursos superiores de 

tecnologia corresponderiam a currículos menos densos, “com uma propensa proposta de 

serem mais práticos, com menor duração e mais especializados em determinadas áreas 

profissionais” (MORAIS, 2011, p. 42). 

Em meados dos anos de 1990, as políticas de governos assentadas no enxugamento 

das responsabilidades sociais do Estado na direção do Estado Mínimo
25

 colocaram em xeque 

a sobrevivência das instituições de educação profissional da Rede Federal, bem como 

reversionou as experiências dessas instituições no ensino técnico, sobretudo pela separação do 

ensino médio. Essa separação, inicialmente ensaiada por meio de projeto de lei, PL n.º 1.603, 

de março de 1996, foi rechaçada pela comunidade acadêmica no âmbito da Rede Federal, 

pelos educadores e pelos pesquisadores das universidades, movimentos sociais e partidos 

políticos
26

. A LDB, aprovada em dezembro desse mesmo ano, e as demais normas legais 

aprovadas no ano seguinte consagraram e regulamentaram essa separação. 

Na educação, as ações do Estado foram marcadas por uma série de reformas 

orientadas pelos organismos internacionais de financiamento, no projeto de adaptação das 

economias e sociedades à lógica da acumulação flexível e da inserção do país na dinâmica do 

capital em termos globais. Esse processo levou à transposição dos princípios e das práticas 

                                                 
24

 Lei n.º 8.948, de 8 de dezembro de 1994. 
25

 A expressão “Estado Mínimo” aplica-se às políticas orientadas pela apologia ao livre mercado e ao 

encolhimento do Estado na sua capacidade de regulamentação econômica e redistributiva. Sobre o tema, ver 

Anderson (1995). 
26

 Refere-se aqui ao Projeto de Lei n.º 1.603 de março de 1996. Para situar o debate sobre o tema, ver o artigo de 

Militão (1996). Disponível em: 

http://www.portal.fae.ufmg.br/revistas/index.php/trabedu/article/viewFile/943/825. Acesso em 19/4/2016. 

http://www.portal.fae.ufmg.br/revistas/index.php/trabedu/article/viewFile/943/825
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operacionais de mercado para a educação e está na matriz dos indicadores de desempenho das 

instituições, cursos e alunos; processos estes, também, cada vez mais mundializados. As 

reformas podem ser interpretadas como respostas pragmáticas às tendências de crise na 

educação pública, envolvendo um discurso e um aparato cujo objetivo principal é fazer a 

gestão dessa mesma crise. E a frequência com que estas se sucedem pode ser entendida como 

um indicador de uma “crise na gestão da crise” (AFONSO, 2009, p. 57-59).  

Esse sentido regressivo das reformas empreendidas pelo Estado impulsionou as 

relações entre as classes sociais e entre essas e o Estado ao final nos anos 1990 e início do 

século XXI. Na educação profissional, a reforma da educação profissional e a extensão do 

Projeto Cefet, focado nos cursos superiores de curta duração e na manutenção da oferta dos 

cursos técnicos, correspondiam a expectativas que ajustavam, de um lado, a manutenção da 

Rede de Escolas Técnicas e Agrotécnicas no âmbito federal, no momento em que se 

redefiniam as atribuições das diferentes esferas públicas, municipal, estadual e federal, na 

manutenção do sistema escolar; e, de outro, sinalizava a constituição de uma rede de 

Instituições Federais de Educação Superior com atuação diferenciada da estrutura 

universitária e mais próxima das demandas do setor produtivo. 

A extensão do Projeto Cefet, com foco nos cursos superiores de tecnologia e na sua 

regulamentação, deu legitimidade à expansão da iniciativa privada em um modelo de atuação 

acadêmica de menor custo e atrelada às demandas e tendências do mercado, como concebida 

nos discursos oficiais. De acordo com Morais (2011, p. 87-88), no início deste século, os 

cursos superiores de tecnologia representavam 4% de todos os cursos de graduação e, em 

2008, correspondiam a 18% dos cursos de graduação presenciais no Brasil. Ainda segundo o 

autor, entre os anos de 1999 a 2008, a oferta de cursos superiores de tecnologia no Brasil 

passou por um crescimento de cerca de 1.300%, enquanto o número de matrículas nesse 

mesmo período cresceu em 600%. Nesse mesmo ano, 2008, a iniciativa privada respondeu 

por 73% dos cursos ofertados.  

A incursão das Escolas Técnicas Federais na educação superior, a criação dos 

primeiros Cefets e a sua extensão às demais instituições na década de 1990 integram uma 

linha de condução política do Estado e, ao mesmo tempo, de condução das políticas de 

educação pelo Estado e pelos governos profundamente articuladas com as agências 

internacionais de financiamento. De 1965, com a assinatura do acordo do Brasil com a 

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) na 

implementação do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio (Premem), até 1997, 

com o lançamento do Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep), financiado 
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pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foram celebrados diversos acordos 

entre o Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e o Banco Mundial e o BID, sob a 

orientação também do Fundo Monetário Internacional (FMI)
27

.  

O ajustamento institucional promovido com a extensão do projeto de transformação 

das Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais para Cefet nos anos 1990 se deu pela ação 

direta do Estado no reordenamento das instituições com foco na diversificação do ensino 

superior, em contraposição ao modelo de universidade e, ao mesmo tempo, no alinhamento 

dessas instituições às políticas e aos programas de governo centrados na adoção de medidas 

de mitigação da pobreza. As ações com foco na mitigação da pobreza, orientadas pelos 

organismos internacionais de financiamento, visavam criar um clima favorável aos 

investimentos de capitais e integrar mercados nas áreas periféricas. Essas orientações 

dominaram as políticas de educação no Brasil nas últimas décadas do século XX.  

O foco na mitigação da pobreza levou à implementação dos cursos básicos de 

curtíssima duração e sem vínculo de escolaridade, fomentados pelo Programa de Expansão da 

Educação Profissional no acordo MEC/BID. Esses cursos foram priorizados nos projetos de 

trabalho das instituições e implementados por meio do repasse de recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT) do Ministério do Trabalho. Um dos pilares desse programa, 

com forte efeito sobre a estrutura acadêmica e escolar das instituições federais, consistia na 

separação dos currículos e matrículas no nível médio e técnico, estabelecidos na legislação e 

na estruturação das redes de ensino.  

A ênfase na separação do ensino técnico e médio como escopo da reforma da educação 

profissional dos anos de 1990 apontava para a convergência com as orientações do Banco 

Mundial no relatório de avaliação do ensino médio de 1989, analisado por Guimarães (1996, 

p. 44-45). No referido relatório, sob o argumento do elevado custo aluno das Escolas Técnicas 

Federais, recomendou-se a participação dos estudantes no custo da formação escolar, a 

redução dos custos dos programas de formação pelas instituições e, por fim, o apoio 

financeiro do Estado à manutenção e expansão da iniciativa privada para a oferta da educação 

básica de nível médio que, em comparação com a rede pública dos estados, obteve uma 

melhor avaliação de rendimento escolar.  

A participação do BID no Programa de Expansão da Educação Profissional em 1997 

estava apoiada nos dados e recomendações constantes do relatório do Banco Mundial. Ela 

buscava suprimir o modelo de oferta do ensino técnico integrado ao ensino médio nas 
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 Sobre esses programas, ver Cunha (2005), Frigotto (1991), Fonseca (1995; 2009), Warde (1992). 
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instituições públicas, responsável pelo “elevado custo” das instituições e pelo “desvio” de 

finalidade pela entrada de seus egressos na educação superior, conforme discurso dominante 

nas estruturas de gestão do Estado.  

A disponibilização de recursos às instituições e aos Estados por meio do Proep 

constituiu-se em uma estratégia de persuasão e busca do consenso para a implantação das 

ações e princípios da reforma, em um cenário de encolhimento dos gastos públicos e dos 

investimentos em educação no Brasil. O caráter coercitivo da reforma se impôs com a 

aprovação de uma base legal, e seus desdobramentos no desmonte da tradição de formação 

escolar das instituições atingiram diretamente os alunos, professores, técnicos e dirigentes, 

estabelecendo uma agenda que fomentava a inculcação de novos conceitos e práticas de 

trabalho, como o currículo por competências e habilidades, a modularização dos cursos, a 

certificação parcial, o reconhecimento de saberes, o empreendedorismo, entre outros.  

A reorientação dos princípios de organização e de atuação das instituições de educação 

básica e profissional a partir dos anos 1990 que prevaleceu de forma compacta até 2004
28

 

sedimentou uma nova lógica de intervenção do Estado no campo da educação. O 

engolfamento das instituições pela lógica e pelos princípios operacionais do mercado, 

regulado pela relação custo-benefício, eficácia e controle das ações e resultados, e o estímulo 

ao empreendedorismo, materializado no projeto das incubadoras e ainda presente em muitas 

das instituições de educação superior, flexibilizaram o sentido público das instituições e do 

seu papel social, de forma sistemática, intensiva e extensivamente. Esse processo 

desencadeado nos anos de 1990 demarcou o rumo pelo qual a transição democrática 

conservadora se consolidou no campo da educação.  

O desmonte coercitivo do ensino técnico integrado ao ensino médio nas instituições da 

Rede Federal e na rede regular de ensino dos Estados foi acompanhado do fomento à 

constituição dos Centros de Formação Profissional (CEP) na lógica da qualificação 

profissional restrita, atrelada às demandas imediatas do mercado de trabalho e acessível às 

proposições de “inovação” dos sistemas de gestão pública
29

. No âmbito das políticas de 

                                                 
28

 Período que compreende a realização da primeira eleição direta para presidente da República em 1989, até o 

fim do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002. A revogação do Decreto n.º 2.208 

de 1997, por meio do Decreto n.º 5.154, que amparou a reforma da educação profissional no ano de 2004, já no 

governo Lula, demarca o recorte apontado. 
29

 Em Goiás, no ano de 2014, esses centros passaram a integrar a Rede Pública Estadual de Educação 

Profissional e Tecnológica, denominada como Rede Itego, composta por Institutos Tecnológicos do Estado de 

Goiás (Itego) e suas unidades vinculadas, os Colégios Tecnológicos (Cotec). Em abril de 2016, a Secretaria de 

Desenvolvimento (SED) publicou edital de chamamento para a entrega dessas instituições para a gestão das 

Organizações Sociais. Em julho, o edital foi cancelado para, segundo manifestação da Secretaria de 

Desenvolvimento, proceder a adequação às exigências legais. 

Disponível em: http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=11372 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=11372
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educação do Estado de Goiás, a criação de estruturas e instituições paralelas de educação 

profissional vem se dando em prejuízo de investimentos na melhoria da rede de escolas 

básicas com atuação no ensino médio e em favor do avanço das orientações de mercado na 

esfera pública e social. A diluição das fronteiras entre o público e o privado no âmbito das 

políticas e da administração da educação no Estado de Goiás tem contribuído para a 

celebração de “acordos” que vêm resultando na militarização do ensino médio, com o repasse 

das instituições aos comandos militares, nas parcerias público-públicas e no seu repasse às 

organizações sociais, bem como nas parcerias público-privadas, preconizada pelo atual 

governo.  

No interior das instituições da Rede Federal, a supressão da oferta dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio nos anos de 1990 contribuiu para a dispersão da atuação 

institucional na educação básica de nível médio e no ensino técnico. Nesse mesmo período, ao 

desvincular o ensino técnico do processo de escolarização básica de nível médio, em prejuízo 

da trajetória escolar dos estudantes que passaram a enfrentar a duplicação de jornada, de 

deslocamentos, de currículos e responsabilidades, das despesas de custeio e permanência, 

entre outros, as políticas, os programas e as ações no âmbito da educação profissional deram 

ênfase ao domínio técnico imediato e, portanto, restrito dos processos de produção, da ciência, 

da tecnologia e da produção do conhecimento.  

A revogação das bases legais de sustentação da separação entre o ensino técnico e 

médio imposta pela reforma da educação básica e profissional em 2004 e a expansão inaudita 

das instituições de educação profissional na esfera federal
30

 a partir de 2007 não reverteram o 

processo de “naturalização” dos novos princípios de assentamento da educação, afeitos às 

concepções de flexibilização, diversificação e constituição dos nichos de mercado, em torno 

do qual se buscou a vinculação da educação profissional aos Arranjos Produtivos Locais 

(APL), como posto no documento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007.  

Foi no aporte do Estado Gerencial que as políticas de ajuste estrutural emanadas das 

organizações internacionais e de seus representantes no Estado deram a tônica das reformas e 

                                                                                                                                                         
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2016-04/os-educacao-edital-19-04-2016-chamamento-2.pdf 

http://www.sed.go.gov.br/post/ver/213323/sed-revoga-processo-de-os-para-itegos-e-cotecs  

Acesso em: 11/8/2016. 
30

 De acordo com o Ministério da Educação, de 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. 

Entre 2003 e 2010, foram entregues as 214 previstas no plano de expansão da rede federal de educação 

profissional. Entre os anos de 2011 e 2014, foram instaladas 208 novas unidades previstas para o período e todas 

entraram em funcionamento, totalizando 562 escolas em atividade. São 38 Institutos Federais presentes em todos 

estados, oferecendo cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e 

licenciaturas. Disponível em: 

http://institutofederal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=2 Acesso em 

19/4/2016. 

http://www.sed.go.gov.br/post/ver/213323/sed-revoga-processo-de-os-para-itegos-e-cotecs
http://institutofederal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=2
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programas de governo para a educação profissional nos anos 1990. A partir dos anos 1990 e 

estendendo-se aos dias atuais, a agenda de medidas adotadas na direção do estabelecimento 

dos indicadores de desempenho, dos processos de avaliação e ranqueamento das instituições, 

nacional e internacionalmente, da implementação dos programas focalizados, assim como a 

ênfase na administração dos sistemas e das instituições, foi ganhando escopo nas políticas 

para a educação e condicionando o trabalho e as relações de trabalho no interior das 

instituições.  

A atuação contraditória e difusa do Estado e dos governos a partir de 2007, ao mesmo 

tempo em que aprofundou processos políticos e pedagógicos desencadeados pelo Estado e 

pelos governos no período anterior, promoveu massiva expansão do sistema e das Instituições 

de Educação Profissional da Rede Federal, escudada na defesa da formação técnica e escolar 

dos trabalhadores.
31

 Essa expansão tornou-se significativa do ponto de vista quantitativo, 

considerando-se os padrões de desenvolvimento histórico da própria Rede Federal, ao mesmo 

tempo em que agregou novos elementos aos debates em torno da relação entre a educação e o 

trabalho e acerca do projeto de educação da classe trabalhadora. 

No programa de expansão da educação profissional, a criação dos Institutos Federais e 

a constituição formal da Rede Federal em 2008 definiram o cenário sobre o qual se assentou a 

educação profissional técnica de nível médio no movimento de integração e desintegração 

com a educação básica de nível médio até o ano de 2015, limite final da pesquisa. A criação 

dos Institutos Federais, em 2008, deu-se dentro dos marcos teóricos e políticos do PDE. 

Os Institutos Federais foram criados a partir da integração de autarquias federais, 

escolas técnicas, escolas agrotécnicas e Cefets e suas respectivas unidades de ensino 

descentralizadas, a exemplo do que se deu na criação do IFGoiano
32

; pela adesão e integração 

de Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades; e pela transformação direta de autarquias, 

com suas respectivas unidades de ensino descentralizadas, a exemplo do IFG, que foi criado a 

partir da transformação do Cefet (GO), com a sua respectiva Unidade de Ensino 

Descentralizada (Uned) de Jataí. De acordo com Otranto (2011, p. 11), no ano de 2008, foram 

criados 38 Institutos Federais, a partir da adesão de 75 instituições, dentre as 102 que 

poderiam optar.  

                                                 
31

 A criação dos Institutos Federais, na sua fundamentação política e no desenho institucional da lei, buscou 

compatibilizar essa expansão com a ampliação e o aprofundamento da atuação dessas mesmas instituições na 

educação superior. Essa convergência de atuação tem se mostrado, na prática do IFG – Câmpus Goiânia, um 

imbróglio. 
32

 O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) foi constituído pela integração dos antigos Centros Federais de 

Educação Tecnológica de Rio Verde, Urutaí e sua respectiva Unidade de Ensino Descentralizada de Morrinhos, e 

a Escola Agrotécnica Federal de Ceres (EAFCE). 



61 

 

Os Institutos Federais foram constituídos por todas as Escolas Agrotécnicas Federais, 

por 31 dos 33 Cefets existentes e por 8 das 32 Escolas Técnicas vinculadas às universidades. 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é formada pelos Institutos 

Federais, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), pelos Centros Federais 

de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet – RJ e Cefet – MG), pelas Escolas 

Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e pelo Colégio Pedro II (OTRANTO, 2011, p. 

11). 

A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, consagrados 

como instituições de educação superior, equiparados às universidades, marcou o 

enquadramento das instituições de educação profissional da Rede Federal na educação 

superior plena
33

. Ainda que a expansão da Rede Federal a partir de 2007 tenha se afirmado no 

contexto de ampliação do Estado no campo social, também se articulava ao conjunto de 

intervenções no campo econômico.  

Em pesquisa sobre os discursos em disputa no processo de criação dos Institutos 

Federais, Borborema (2013, p. 109-112) destaca a mobilização da comunidade do Cefet de 

Santa Catarina em torno da proposição de criação dos Institutos Federais. Por meio da análise 

de dois documentos que expressam posições contrárias e favoráveis à transformação do Cefet 

– SC em Instituto Federal, a autora recupera a tônica dos discursos de um e outro 

posicionamento, evidenciando que, embora a proposição de adesão tenha prevalecido, 

identificam-se vozes e mobilizações dissonantes. O posicionamento do Cefet – RJ e do Cefet 

de Minas Gerais de não adesão à constituição dos Institutos Federais também remete à 

construção de projetos não imediatamente alinhados às políticas gerais de governos. 

A abordagem de Borborema (2013) parte do princípio de que o gerencialismo e a 

performatividade
34

 penetraram profundamente nas relações sociais e estão no fundamento dos 

discursos e das formulações discursivas, também no campo da educação. Na criação dos 

Institutos Federais, essa tecnologia do discurso operou na construção do consenso entre os 

agentes diretamente envolvidos e, na sua funcionalidade, buscou atender expectativas de 

acomodação política e técnica dos segmentos.  

O efeito performativo do discurso identificado nas manifestações dos agentes 

                                                 
33

 O sentido de plena é utilizado aqui em referência à autonomia da Instituição na oferta da educação superior, de 

graduação e pós-graduação, nos termos da Lei n.º 11.892 de 2008 que, no seu § 1º, do artigo 2º, equiparou os 

Institutos Federais às Universidades. 
34

 Para Borborema (2013, p. 123-135), a performatividade enquanto apelo à “[...] utilização calculada de técnicas 

e artefatos para organizar forças humanas e capacidades em redes de poder funcionais” (BALL, 2005, p. 545 

apud BORBOREMA, 2013, p. 124) e o gerencialismo como instrumento para criar uma cultura empresarial no 

setor público operam no emprego do discurso como técnica ou tecnologia em função de propósitos estratégicos. 
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públicos, especialmente no âmbito do Ministério da Educação, mas também demarcando as 

posições dos dirigentes das instituições arrolados pela autora, faz-se presente em publicações 

anteriores e posteriores à nova institucionalidade da Rede Federal e dos Institutos Federais. O 

recurso às abordagens advindas da administração, presentes, também, no documento do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007, mesclou-se à defesa da ampliação das 

funções sociais e de atendimento social do Estado na educação. 

Nas razões, princípios e programas do PDE estão claramente postos os eixos sobre os 

quais se assentavam as iniciativas do Estado e do governo, estruturados na centralidade das 

ações de governo, expressa no volume de recursos disponibilizados, na quantidade de 

programas desenvolvidos e na ampliação das unidades públicas; no reconhecimento, 

legitimação e apoio às diferentes formas de organização da oferta em todos os níveis e 

modalidades, público e privado; na crença na efetividade dos sistemas de avaliação e dos 

indicadores de desempenho na melhoria da qualidade da educação e na articulação de 

esforços no fomento e na melhoria dos próprios sistemas de avaliação; na crença no papel 

organizativo e gerencial dos sistemas e na possibilidade da sua efetivação na direção da 

construção da unidade na multiplicidade; e no alinhamento das políticas de educação ao 

desenvolvimento e integração dos territórios.  

Ao vincular a educação e a atuação das instituições escolares ao projeto de 

desenvolvimento apoiado na territorialidade, o documento enfatiza que esse projeto se realiza 

“ordenado segundo a lógica do arranjo educativo – local, regional ou nacional” (MEC, 2007, 

p. 12). Na educação profissional, esses arranjos educativos envolvendo o Estado e as 

instituições terminaram por fortalecer o poder de intervenção de agentes e interesses privados 

nos ambientes e nas decisões do poder público local, regional e nacional. Além disso, na sua 

concepção, está presente no Programa lançado em 2011, o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
35

. Todos esses processos concorreram para a dispersão 

das ações do Estado no fortalecimento dos sistemas públicos de educação escolar em todos os 

níveis. 

 A ordenação do território, ao se sustentar nos marcos das estratégias de administração 

do sistema, tornou-se refratária à construção de um projeto de desenvolvimento social e 

econômico sob novas bases e encaminhou as políticas e as ações de educação do Estado para 

a conformação com as relações de mercado. Nesse contexto, a ordenação do território acaba 

por colaborar para a desterritorialização, uma vez que a fetichização da relação do lugar com 
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 Sobre o tema, ver: http://portal.mec.gov.br/pronatec. Acesso em 31/3/2016. 

http://portal.mec.gov.br/pronatec
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a dinâmica de dominação econômica e social concretamente vivida obscurece os interesses 

aos quais efetivamente servem e se vinculam. 

A análise do que se depreende por visão sistêmica da educação, central na concepção 

de educação e na definição do papel do Estado na educação, contida no documento, chama a 

atenção para o fato de esta advir da teoria da administração empresarial
36

. A ênfase na visão 

sistêmica valoriza a organização e o controle de variáveis em um contexto de rápidas e 

contínuas mudanças, marcadas por intensa competitividade. Nessa concepção, cabe ao Estado 

atuar no fomento, na regulação, financiamento e avaliação dos sistemas, uma vez que é na 

lógica da melhoria dos indicadores nacionais, frente aos indicadores internacionais de 

desempenho em educação, que reside os esforços da unidade dos sistemas.  

As ideias contidas no documento PDE apontam para a ênfase na administração dos 

sistemas; para a ausência de uma radicalidade no campo político e teórico na elaboração dos 

textos e documentos expressa no discurso e na linguagem discursiva permeada pela 

perspectiva gerencial e administrativa; para a contemporização política e o esvaziamento das 

divergências no campo político, teórico e conceitual, especialmente no embate em torno da 

estruturação, reestruturação e financiamento dos sistemas de ensino. 

O documento do PDE, nesse sentido, “assume plenamente, inclusive na denominação, 

a agenda do ‘Compromisso Todos pela Educação’, movimento lançado em 6 de setembro de 

2006 no Museu do Ipiranga, em São Paulo” (SAVIANI, 2007, p. 1243) e se distancia das 

pautas e agendas mobilizadas pelos educadores e entidades sociais na construção da Plano 

Nacional de Educação, como destacado por Frigotto e Ciavatta (2011). A construção do 

documento do PDE é elucidativo quanto ao desajuste das políticas e às ações que, ao não 

tensionarem os sistemas na direção da sua racionalização integral, nos termos apontados por 

Gramsci, e que supõem o enfrentamento dos entraves históricos presentes na sociedade 

brasileira, não construíram um campo próprio de enfrentamento e debate e reproduziram o 

discurso dominante no campo da educação desde os anos 1990.  

O equilíbrio tênue entre o crescimento econômico e a ampliação dos direitos sociais, 

encaminhada especialmente a partir de 2006 por meio de diversos programas, como mostrou 

Anderson (2011), revelou sua fragilidade nas políticas públicas de educação encaminhadas 

pelo Estado e pelos governos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), publicados em 2013, referentes à frequência líquida escolar da população 

entre 6 e 24 anos no Brasil no ano de 2012, 54% dos estudantes entre 15 e 17 anos estão no 
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 De acordo com Nardi, Schneider e Durli (2010, p. 560), para a administração, no contexto atual administrar 

tornou-se sinônimo de gerenciar inter-relações estabelecidas entre os sistemas, considerados organismos vivos. 
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ensino médio e apenas 15,1%, entre 18 e 24 anos, estão na educação superior. Se tomarmos 

como referência de análise apenas os estudantes de 18 a 24 anos de idade, por nível de ensino 

frequentado, veremos que 33,8% estão no ensino médio e 5,8% estão ainda no ensino 

fundamental. A média de anos de estudo das pessoas de 18 anos ou mais de idade é de 7,6 

anos, ou seja, insuficiente para a conclusão do ensino fundamental. Esses dados apontam que 

a condição estrutural da educação básica de nível médio no Brasil está longe de ser 

equacionada. 

Na educação profissional, o censo de 1999 revelou que, naquele momento, havia dois 

milhões e 800 mil matrículas em todo o país. O nível básico de qualificação profissional 

possuía dois milhões de estudantes, o técnico respondia por 717 mil matrículas e o 

tecnológico detinha 97 mil. O Censo revelou também que, dos 33 mil cursos de Educação 

Profissional no Brasil, a grande maioria estava voltada para o nível básico: 27.555
37

. 

Em 2012, no ensino técnico predominava a oferta de cursos na forma concomitante e 

subsequente ao ensino médio, com cerca de um milhão de matrículas do total de 1,4 milhão. 

Os dados do censo escolar da educação básica do Inep mostram ainda que nesse mesmo ano, 

2012, a rede privada respondia por 46,4% do total dessas matrículas, e a rede pública, nas três 

esferas administrativas, municipal, estadual e federal, por 53,6%. Em 2013, a distribuição das 

matrículas na educação profissional entre a rede pública e privada ficou em 52% e 48%, 

respectivamente
38

. O crescimento da participação da iniciativa privada na taxa de alunos 

matriculados e o descenso dessa taxa na esfera pública podem evidenciar a direção das 

políticas públicas, a partir de 2011 com o lançamento do Pronatec. 

O predomínio dos cursos e matrículas no ensino técnico na forma concomitante e 

subsequente ao ensino médio, sem vínculo direto com a educação básica, e a inserção dessas 

ações no âmbito de estruturas e programas de financiamento público apontam, também, para a 

fragmentação e a dispersão dos recursos, das ações e dos esforços públicos na educação de 

nível médio. 

Sob o aporte da ampliação do acesso à educação profissional, aprofundou-se a diluição 

das fronteiras entre o público e o privado, bem como o princípio do financiamento público às 

instituições e aos sistemas públicos, bandeira da democratização social no campo da educação 

dos anos 1980. A mobilização e o repasse de recursos públicos ao Sistema S
39

 é um exemplo 

                                                 
37

 Conforme o Censo da Educação Profissional de 1999 do Inep.  
38

 De acordo com dados do Inep referentes ao ano de 2012. 
39

 O Sistema S designa um conjunto de instituições de educação profissional, ligadas ao patronato, criado por lei 

na década de 1940 e nas quais se incluem o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).  
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dessa realidade. No balanço dessa primeira década do século XXI, Frigotto (2011, p. 246-247) 

destaca que o “Sistema S, em 2010, mobilizou aproximadamente 16 bilhões de reais dos 

recursos públicos, somando-se os recolhidos compulsoriamente pelo Estado e a ele 

repassados, e a venda de serviços ao setor público”. 

 

Esses valores, destacamos, são superiores ao que a União está prevendo 

investir no FUNDEB, ao custo anual do Bolsa-Família e a todos os 

investimentos realizados na expansão da rede federal (2 bilhões) ao Brasil 

Profissionalizado (900 milhões) ao Projovem entre 2008-2011 (5,8 bilhões) e 

a todos os demais programas no campo da educação e qualificação 

profissional. (GRABOWSKI, 2010, p. 177 apud FRIGOTTO, 2011, p. 247). 
 

A lógica do financiamento público às instituições e agências privadas de qualificação e 

treinamento profissional com atuação dominante na oferta de cursos de curtíssima duração e 

de cursos técnicos sem vínculo direto com a escolarização demonstra que, também, no âmbito 

das políticas públicas de educação profissional, a universalização do ensino médio não tem se 

colocado como necessidade real e prioritária nos projetos societários hegemônicos. 

A expansão da educação profissional na última década tem se dado, sobretudo, por 

meio de uma série de programas, dentre esses o Programa Brasil Profissionalizado de 2007, 

destinado ao financiamento da educação profissional por iniciativa dos Estados; o e-Tec, de 

2007, programa de educação profissional a distância, inicialmente voltado para a capacitação 

técnica de servidores administrativos das redes estaduais e municipais de educação, por meio 

do Programa Profuncionário, e que se estendeu à oferta de cursos técnicos na modalidade de 

educação a distância a alunos regularmente matriculados no ensino médio ou que já o tenha 

concluído; o Programa Mulheres Mil, iniciado em 2007, numa parceria da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica Setec/MEC com a Associação das Faculdades 

Comunitárias Canadenses, e que integra a oferta de cursos básicos de capacitação profissional 

nos Institutos Federais; e, por último, o Programa Pronatec, de 2011. 

A retomada da oferta da educação profissional integrada ao ensino médio nessa 

primeira década em alguns estados, a exemplo do Paraná
40

, contrasta com a inserção 

predominante dos estados e municípios na oferta de cursos básicos de qualificação 

profissional de curta duração e de cursos técnicos sem vínculo direto com a formação de nível 

médio, a exemplo do que se observa em Goiás
41

.  

                                                 
40

 De acordo com Garcia (2009), a retomada da oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino médio na rede 

pública regular de ensino do Estado do Paraná ocorreu ainda em 2004, quando da revogação do Decreto n.º 

2.208/97 que extinguiu essa modalidade de oferta. 
41

 Em Goiás, no início do ano de 2016, funcionavam 11 (onze) Centros de Educação Profissional (CEP), ligados 

à Superintendência de Educação Superior e Profissional, órgão gestor vinculado à Secretaria de Ciência e 
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A expansão da educação profissional, por meio dos cursos de qualificação profissional 

de curtíssima duração, acaba por se constituir em investimento público em “força de trabalho 

supérflua”, expressão adotada por Frigotto (2007), tanto pelos limites da formação técnica e 

científica, que se dá dissociada da efetiva integração com a escolarização básica, como pela 

ausência de uma política de geração de emprego e renda reversiva das condições de 

precarização do trabalho e do trabalhador. A fragilidade da inserção da educação profissional 

no sistema regular de ensino e, em contrapartida, a mobilização de esforços públicos no seu 

fomento por diferentes meios, como visto, têm efeito dispersivo dos recursos e das 

instituições nas diferentes esferas públicas. 

 

Nessa direção, a educação profissional reduz-se ao treinamento técnico e retroage 

como possibilidade formativa, uma vez que já no século XIX o surgimento das primeiras 

escolas como espaços de aprendizagem e treinamento, distinto da oficina e da fábrica, 

combinava-se à escolarização rudimentar, como mostra Marx (1996b). O foco na expansão da 

Rede Federal a partir de 2007 e, em paralelo, o fomento a diversos programas com inúmeros 

formatos e parcerias e o lançamento do Pronatec em 2011, como centro do processo de 

expansão da educação profissional e do ensino técnico, evidenciam os limites e as 

contradições de governo e do Estado na condução das políticas de educação, em especial da 

educação profissional no último período analisado, 2006 a 2015
42

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Tecnologia do Estado de Goiás. Os cursos técnicos ofertados por edital da Sectec exigiam ensino médio 

concluído ou cursando em instituição regular de ensino, já que a conclusão do ensino médio é uma exigência 

para a expedição do diploma de técnico. 
42

 De acordo com dados do Governo Federal só o Pronatec ultrapassou 5,8 milhões de matrículas entre os anos 

de 2011 a 2014. Desses 5,8 milhões de matrículas, 71,3% correspondiam a cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC), de curta duração; 28,7% foram em cursos técnicos de nível médio, com duração mínima 

prevista em lei. O Senai respondeu por 41% das matrículas, o Sesi por 30%, as instituições da Rede Federal por 

17% e outras instituições não identificadas responderam por 12%. Disponível em: 

http://blog.planalto.gov.br/pronatec-ja-ultrapassou-58-milhoes-de-matriculas-veja-os-numeros/ Acesso em: 

5/4/2016. 

http://blog.planalto.gov.br/pronatec-ja-ultrapassou-58-milhoes-de-matriculas-veja-os-numeros/
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CAPÍTULO 2 

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS EMBATES DA RELAÇÃO ENTRE A 

EDUCAÇÃO E O TRABALHO: UM CAMPO EM DISPUTA 

 

 

A questão da relação entre a educação e o trabalho se impôs na dinâmica social desde 

o século XIX, com a expansão do industrialismo. Na história da educação brasileira, desde o 

início do século XX, essa questão se associou tanto ao disciplinamento e ao controle de 

grupos sociais, tal como posto na criação das Escolas de Aprendizes Artífices em 1909, como 

deu suporte político e ideológico às políticas e às iniciativas fundadas na economia da 

educação. Nessa segunda vertente, estão identificadas: as instituições da Rede Federal, 

especialmente nos anos de 1970, quando essas primaram pela oferta dos cursos técnicos na 

área industrial e agrícola, num mercado interno em expansão; as instituições do Sistema S, 

atuando na qualificação básica de trabalhadores; as demais instituições privadas de educação 

profissional; e as instituições de educação básica em geral, no contexto da LDB de 1971.   

Ao final desse mesmo período, no contexto das lutas sociais pela democratização do 

país, o tema da relação entre a educação e o trabalho foi apropriado numa perspectiva crítica e 

deu origem ao Grupo de Trabalho (GT) Educação e Trabalho no âmbito da Associação 

Nacional de Pesquisa em Educação (Anped), em 1981. O GT recebeu a designação de GT 

Trabalho e Educação em 1986, numa clara identificação dos pressupostos teóricos que 

embasavam os estudos e pesquisas. A redemocratização do país e os embates em torno da 

construção de um projeto societário hegemônico impulsionaram a retomada desse debate 

numa perspectiva crítica (TREIN; CIAVATTA, 2003 apud CIAVATTA, 2011, p. 29-30). 

A abordagem do tema da relação entre a educação e o trabalho numa perspectiva 

crítica, assumida como referência desta pesquisa
43

, retomou os escritos sobre a educação de 

Marx e Engels (2011). Nesses escritos, os autores analisam a institucionalização e a expansão 

do sistema escolar, também, como decorrentes da lógica de desenvolvimento do capital. Para 

os autores, a mais-valia obtida com a exploração do trabalho só se efetiva à medida que a 

força de trabalho pode atender as demandas da produção. Essa produção, ao incorporar, 

crescentemente, a ciência e a técnica, passa a exigir uma maior capacidade intelectual de 

todos os indivíduos e coloca a questão da qualificação da força de trabalho e da 
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 Neste trabalho, o desafio é, sobretudo, o de pensar a educação na relação com o mundo do trabalho na 

historicidade do ensino técnico no IFG – Câmpus Goiânia. A ênfase está na compreensão da educação 

profissional como mediação e como expressão da realidade do trabalho social, que busca afirmar e legitimar, 

mas que também a tensiona, nos limites da ação histórica e coletiva dos sujeitos sobre essa mesma realidade.  
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institucionalização do sistema escolar para as crianças e jovens, trabalhadores, como uma 

necessidade. Apoiado nessas premissas, o sistema escolar deve cumprir também o papel de 

inculcação ideológica e contribuir para reprodução do “sistema dominante, tanto a nível 

ideológico quanto técnico e produtivo” (MARX; ENGELS, 2011, p. 10-14). 

O processo de institucionalização escolar, combinando a frequência escolar com o 

trabalho fabril, no entanto, não se deu sem contradições e recuos. Para os autores, 

 

O espírito da produção capitalista resplandecia vitorioso na redação confusa 

das chamadas cláusulas de educação das leis fabris, na falta de aparelhagem 

administrativa, que tornava frequentemente ilusória a obrigatoriedade do 

ensino, na oposição dos próprios fabricantes contra essa obrigatoriedade e 

nas suas manhas e trapaças para se furtarem a ela. (MARX; ENGELS, 2011, 

p. 86). 

 

À medida que a legislação trabalhista avançava e se efetivava em determinados ramos 

da produção e regiões, crescia o clamor pela “igualdade das condições de concorrência, isto é, 

o estabelecimento de barreiras iguais para todos que exploram o trabalho” (MARX; ENGELS, 

2011, p. 101). A institucionalização escolar, no entanto, será ditada pela dinâmica de fluxos e 

interesses da produção. A qualificação do trabalho e do trabalhador, ao entrar no custo da 

produção da força de trabalho, será pensada sempre na perspectiva da sua limitação ao menor 

tempo socialmente necessário à sua formação, sendo, portanto, restrita do ponto de vista 

técnico, humano e social.  

O caráter de permanente transformação técnica do modo de produção capitalista, a 

incorporação em massa do trabalho infantil e os progressos da legislação fabril quanto à 

escolarização rudimentar desses trabalhadores deram origem às primeiras escolas técnicas. 

Para Marx (1996b),  

 

Um momento, espontaneamente desenvolvido com base na grande indústria, 

desse processo de revolucionamento são as escolas politécnicas e 

agronômicas, outro são as écoles d’enseignement professionnel, em que 

filhos de trabalhadores recebem alguma instrução de tecnologia e de manejo 

prático dos diferentes instrumentos de produção. Se a legislação fabril, como 

primeira concessão penosamente arrancada ao capital, só conjuga ensino 

elementar com trabalho fabril, não há dúvida de que a inevitável conquista 

do poder político pela classe operária há de conquistar também para o ensino 

teórico e prático da tecnologia seu lugar nas escolas dos trabalhadores. 

(MARX, 1996b, p. 116, grifo do autor). 

 

Trata-se da defesa do ensino teórico e prático da tecnologia na formação do 

trabalhador como parte do processo de luta dos trabalhadores contra a exploração e 

dominação do trabalho pelo capital e como condição de estruturação da sociedade socialista, 
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ou seja, como condição de emancipação do trabalho. A base das teses anunciadas está na 

Revolução Industrial e na separação dos espaços de aprendizagem e trabalho dela decorrentes. 

Para Manacorda (1991, p.123), sob essas novas condições de trabalho e produção, não só a 

preparação para o trabalho se subverteu, mas, também, a formação clássica “retórica” da 

escola tradicional foi questionada. 

Gramsci (2001) já havia chamado a atenção sobre as condições extenuantes do 

trabalho nas condições determinadas pelo fordismo, ao explorar as possíveis razões para a 

instabilidade do trabalho e emprego nas indústrias Ford. Para o autor, 

 

[...] a indústria Ford exige uma especialização, uma qualificação para seus 

operários que as outras indústrias ainda não exigiam, ou seja, uma 

qualificação de novo tipo, uma forma de consumo da força de trabalho e 

uma quantidade de força de trabalho consumida no mesmo tempo médio que 

são mais gravosas e extenuantes do que em outros locais, forma e quantidade 

que o salário não consegue compensar em todos os casos. (GRAMCSI, 

2001, p. 274). 

 

O industrialismo, igualmente, já havia posto em xeque os princípios da escola 

tradicional clássica e tinha desencadeado a multiplicação de diversos tipos de escolas 

profissionais. Para Gramsci, o encaminhamento racional da crise escolar deveria conduzir à 

criação da escola unitária do trabalho, dando unicidade à formação de cultural geral, 

humanística, com o trabalho, o humanismo do trabalho. Da experiência racional de 

organização da produção e de constituição psicofísica do novo tipo de trabalhador do 

americanismo e fordismo derivam os processos que, em maior ou menor medida, tornaram-se 

os parâmetros da moderna produção industrial no século XX. O entrelaçamento entre teoria e 

prática e entre ciência e trabalho criou também “a necessidade de uma escola que seja também 

ela de cultura como o era a escola clássica, mas de uma cultura nova e diferente, ligada à vida 

produtiva” (MANACORDA, 1990, p. 153).  

Para atender a nova realidade do mundo da produção e do trabalho, a escola deveria se 

constituir como escola de cultura e de trabalho; caso contrário, tratar-se ia de reviver as velhas 

condições de desenvolvimento das corporações medievais já superadas. A crise dos princípios 

educativos da escola tradicional e a necessidade de implementação de uma nova cultura do 

trabalho, e com ela a qualificação de novos “intelectuais produtivos”, deveriam ser 

encaminhadas para a “racionalização” do sistema escolar por meio de uma escola unitária. De 

acordo com Manacorda (1990), para Gramsci, essa escola teria como características: a 

integração das funções dispersas e os dispersos princípios educativos da desagregação escolar; 

a combinação da capacidade de operar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e a 
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capacidade de pensar, de operar intelectualmente; e a fundamentação no humanismo do 

trabalho como atividade teórico-prática de inserção e de construção humana do espaço e na 

natureza.  

A escola única inicial de cultura geral humanística, “no sentido amplo e não somente 

no sentido tradicional”, contrapondo-se à multiplicação dos tipos de escola profissional, 

deveria abarcar a educação elementar e média e “introduzir na vida social os jovens, dotados 

de uma certa autonomia intelectual e de uma capacidade de criação intelectual e prática ao 

mesmo tempo, e de orientação independente” (MANACORDA, 1990, p. 158).  

As transformações nas bases materiais da produção e do trabalho e das relações de 

trabalho, com evidentes processos de regressão social, põem em questão as dimensões 

assumidas pelo trabalho e pela educação. A subsunção das esferas de produção do 

pensamento, da ciência e dos processos educativos à lógica de mercado tem recolocado o 

debate em torno do trabalho, da educação e, especialmente, da educação profissional em um 

contexto cada vez mais complexo.  

Em que medida e sob quais perspectivas as abordagens da educação, a partir da ótica 

da reprodução social ou numa perspectiva crítica, fizeram-se e fazem-se presentes nas 

políticas públicas e nas pesquisas e produções acadêmicas no campo da educação, em especial 

da educação profissional no período pesquisado, de 1986 a 2015?  

Essa questão orientou a retomada do debate em torno da relação entre a educação e o 

trabalho da IV CBE, realizada em Goiânia em 1986. As conferências e as mesas-redondas que 

trataram dessa temática se constituíram numa síntese de proposições teóricas e políticas no 

momento em que as forças sociais e políticas, pesquisadores, educadores e entidades 

buscavam articular o debate em torno do projeto de educação que consagraria o processo de 

democratização do país no campo da educação.  

A IV CBE foi realizada em um momento de intensa mobilização social e de abertura 

ao debate público das questões políticas e sociais mais candentes e sensíveis na história da 

educação brasileira e se constituiu num importante marco das lutas sociais no campo da 

educação. A Conferência trouxe à tona, sob novas perspectivas e embates, a trama que 

envolve a relação entre a educação e o trabalho na formação escolar dos jovens, evidenciando 

posicionamentos políticos e teóricos que percorrem ainda hoje a produção do conhecimento, 

as proposições e as disputas na estruturação da educação básica e profissional e dos sistemas 

de ensino, e a atuação das instituições da Rede Federal no ensino técnico e médio, 

constituindo-se no ponto de partida da análise teórica do nosso objeto de pesquisa.  

A importância histórica desse momento foi reforçada na constituição do Fórum 
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Nacional de Defesa da Escola Pública, com intensa atuação nas mobilizações em torno da 

Constituinte de 1987-1988 e nos embates da elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. A participação do Fórum na articulação de diversos organismos e 

segmentos sociais na proposição da LDB da sociedade, projeto originalmente apresentado à 

Câmara Federal e que resultou no parecer Cid Sabóia encaminhado ao Senado Federal
44

, 

permaneceu nos horizontes dos debates políticos e acadêmicos, constantemente revisitados 

nas Conferências Nacionais de Educação, na produção acadêmica e nos enfrentamentos 

cotidianos da prática escolar das instituições. 

O debate em torno da relação entre a educação e o trabalho na formação escolar dos 

jovens envolve a discussão e o posicionamento político acerca da relação do Estado com a 

sociedade e as perspectivas civilizatórias presentes na afirmação e/ou na negação do modelo 

de desenvolvimento social, assentado no domínio do capital sobre o trabalho, local e 

globalmente
45

. 

As pesquisas e publicações numa perspectiva histórico-crítica da relação entre a 

educação e o trabalho demarcaram o eixo estruturante desta pesquisa sob três perspectivas: 

primeiro, na centralidade da reflexão em torno do projeto educativo que integre a educação e 

o trabalho no ensino técnico e médio e a incursão institucional nessa temática entre os anos 

1986 e 2015, seja na possibilidade de sua afirmação teórica e prática, seja como negação 

desta; segundo, na caracterização do perfil da atuação acadêmica do IFG – Câmpus Goiânia, 

conduzida na direção da educação superior, mas, ao mesmo tempo, na configuração dos 

processos de “senaização”
46

 desta e seus desdobramentos sobre o ensino técnico e médio; 

terceiro, na relação entre o público e o privado no direcionamento das políticas e ações do 

Estado e dos governos no âmbito da educação profissional e como esta repercute e condiciona 

as concepções a as práticas institucionais na educação profissional técnica de nível médio no 

IFG – Câmpus Goiânia, ao longo do período investigado. 

O reencontro com as ideias dos pesquisadores Frigotto e Nosella, ambos 

conferencistas da IV CBE, e o registro das suas ideias nas produções seguintes pautaram a 

análise da relação entre a educação e o trabalho. A proposição de Frigotto, em diversas 
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 Sobre o processo de elaboração, tramitação e aprovação da LDB de 1996, os textos e propostas, as 

mobilizações sociais, segmentos e atores envolvidos, ver Saviani (1998). 
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trabalho sobre a educação e trabalho (GT Educação e Trabalho) da Anped. Em trabalho posterior, Kuenzer 
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1990, com o Sistema S.  



72 

 

publicações posteriores, converge para a defesa da legitimidade das lutas dos educadores em 

torno de uma escola pública, unitária, universal, gratuita, laica e politécnica. E a assertiva de 

Nosella, na continuidade das reflexões sobre a temática da relação entre a educação e o 

trabalho, encaminha-se para a defesa da escola unitária assentada na cultura geral, 

humanística, como contraponto aos modelos “multiformes” do ensino médio, que incluem a 

persistência do ensino técnico profissional. 

É no enquadramento das múltiplas abordagens e dilemas acerca da relação entre a 

educação e o trabalho na estruturação das redes e sistemas de ensino que se insere a trajetória 

de atuação do Câmpus Goiânia do IFG na educação profissional técnica de nível médio. 

Ainda que se reconheça que esse processo encontra elementos que antecedem o marco 

temporal estabelecido (1986 a 2015), há uma inegável confluência das questões teóricas, 

políticas e práticas enfrentadas pela Instituição com os embates, os conteúdos e os métodos 

explicitados na IV CBE, ao abordar a relação entre a educação e o trabalho na formação 

escolar dos jovens nessa etapa final da educação básica no Brasil. Confluência essa que 

também se verifica nas proposições para a educação nos anos subsequentes, tanto em nível da 

legislação educacional, quanto por meio da reestruturação das instituições.  

Estiveram presentes na IV CBE educadores, pesquisadores e gestores de instituições 

públicas e privadas, dentre esses os representantes do Sistema S, há muito consagrados como 

interlocutores no campo da educação profissional. Esses últimos conduziram a mesa de 

trabalhos sobre as políticas de educação profissional, da temática “VI – Educação e 

Trabalho”. A mesa-redonda contou com a participação dos seguintes expositores: Newton P. 

Bryn, Divonsir Gusso e Jarbas Novelino Barato.  

A linha de pensamento dominante nas intervenções e debates na exposição dos três 

debatedores ficou centrada na concepção de trabalho enraizada na objetivação da técnica e da 

tecnologia e, por conseguinte, nas necessidades e demandas delas decorrentes. Para essa 

concepção, a preparação para o trabalho deve propiciar não só a adaptabilidade a novas 

situações de mercado e produção, mas também a prospecção de tendências desse processo. 

Com algumas variações de um autor a outro, fez-se a defesa de que as necessidades de 

qualificação do trabalhador no contexto de desenvolvimento da produção e do capital, no 

geral, ampliaram-se. 

 No bojo das lutas pela democratização do país, esses autores destacaram, ainda, a 

necessidade de vinculação dessas políticas ao direito ao trabalho e de democratização das 

instituições de qualificação técnica de trabalhadores. Refere-se aqui à necessidade da 

representação dos trabalhadores na gestão do Sistema S, rompendo com o controle exclusivo 



73 

 

do patronato sobre as instituições que compõem o Sistema e sobre os recursos destinados à 

qualificação técnica e profissional de trabalhadores. A questão da gestão dessas instituições e 

do seu financiamento permanece como um enclave na definição do orçamento público para a 

educação, uma vez que essas instituições angariam para si a maior parte dos recursos públicos 

destinados à educação e à qualificação profissional de trabalhadores.  

As políticas de educação profissional tratadas pelos debatedores tiveram seus 

desdobramentos nas perspectivas que se consolidaram na transição democrática conservadora 

no campo da educação entre os anos de 1980 e 1990, que culminaram com a LDB de 1996. 

Nessa linha ganham destaque: primeiro, a vinculação das políticas de educação às demandas 

imediatas do processo de produção e de acumulação e reprodução do capital, com ênfase na 

formação como aquisição e desenvolvimento das competências; segundo, a diluição das 

fronteiras entre o público e o privado na lógica do financiamento público; terceiro, a 

subsunção real das políticas educacionais e da gestão pública da educação à lógica 

operacional do mercado, com ênfase nos indicadores nacionais e internacionais de 

desempenho escolar.  

As concepções norteadoras das políticas de educação profissional, consolidadas ao 

longo dos anos de 1990 e início dos anos 2000, foram organicamente articuladas no âmbito 

das organizações multilaterais, dentre elas a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (Unesco), Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as 

agências de financiamento, a exemplo do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. A extensão e o alcance dessas formulações, que perpassam todos os níveis 

e modalidades de educação, envolvendo os diferentes sistemas, público e privado, foram 

reforçados pelo estabelecimento de padrões de desempenho dos sistemas, das políticas, das 

instituições e seus agentes, cursos, programas e projetos. Para a efetivação desse processo, 

foram implementados sofisticados processos de avaliação, regulação, controle, ranqueamento 

e publicização de dados e informações.  

Na abordagem desenvolvida por Carnoy (2002), mundialização e reforma na educação 

são imperativos que se afirmam na trajetória dos Estados, seja como efeito real da economia 

globalizada, seja como ideologia que percebe a presença do Estado e da burocracia estatal 

como obstáculo ao pleno desenvolvimento do sistema educacional. Para o autor, o impacto da 

mundialização sobre a educação está na origem das reformas educacionais das décadas de 

1980 e 1990 e, sobretudo, na necessária redefinição do papel da educação, frente à 

centralidade da informação e da inovação na reconfiguração das fronteiras de espaço e tempo. 
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Na análise do autor, a mundialização, fundamentada na informação e na inovação, 

incide sobre a educação de diferentes formas: ao impactar a organização do trabalho e a 

atividade profissional na direção da flexibilidade e da polivalência do trabalhador; na 

estratificação do mercado de trabalho e na consequente ampliação da demanda por instrução 

escolar; na importância da estruturação do sistema educacional para a promoção da 

atratividade de financiamentos globalizados, cujos interesses econômicos a curto prazo 

incitam a restringir a função do setor público e a favorecer o setor privado; no 

estabelecimento de parâmetros internacionais de desempenho, com ênfase nas ciências 

aplicadas e na comunicação; e ao impactar a cultura planetária e atuar na construção de uma 

nova síntese cultural, especialmente no tocante ao valor e importância do conhecimento, o que 

repercute sobre o sistema escolar (CARNOY, 2002, p. 24-26). 

Para o autor, as reformas na educação emergem como decorrência necessária da 

mundialização e estão apoiadas em três estratégias ou vertentes: as reformas assentadas na 

competitividade e motivadas pelas demandas de qualificação dos mercados; as fundadas nos 

imperativos financeiros e marcadas pelas restrições de recursos públicos e privados; as 

fundadas na equidade e que buscam realizar o papel político da educação como fator de 

mobilidade social.  

As reformas fundadas na competitividade têm como mote a descentralização, por meio 

da qual se implementa a flexibilidade, o controle e a responsabilização, o que deve conduzir à 

crescente privatização dos serviços educacionais, ao estabelecimento de padrões educativos, à 

racionalização da gestão e dos recursos e à melhor seleção e formação de profissionais. As 

reformas fundadas nos imperativos financeiros incidem sobre a redução dos gastos públicos, a 

privatização do ensino secundário e superior e a redução do custo-aluno em todos os níveis de 

ensino. As reformas fundadas na equidade partem da análise da educação como instrumento 

de mobilidade social e, na perspectiva da maior rentabilidade social, direcionam os 

investimentos públicos para o ensino básico, fundamental e grupos sociais específicos. No 

entanto, à medida que se aprofunda o processo de mundialização, os governos tendem a se 

desviar das reformas fundadas na equidade e a se pautar mais pelos imperativos financeiros 

(CARNOY, 2002, p. 55-68). 

Para o autor, a adoção de um dos tipos de reforma pelos governos está condicionada a 

três fatores: à situação financeira do Estado, à sua interpretação da conjuntura e, por último, à 

sua posição ideológica acerca do papel do setor público na educação. Sob esse aporte teórico, 

os países e as economias mundiais tenderam, nas décadas de 1980 e 1990, a seguir o 

receituário das reformas fundadas nos imperativos financeiros e nas políticas de ajuste 
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estrutural orientadas pelo FMI e trilharam a privatização da educação, mesmo nos países 

centrais, o que coadunava com as recomendações do Banco Mundial (CARNOY, 2002, p. 69-

86). 

Por fim, o autor conclui que a mundialização aumenta o rendimento dos níveis 

educativos; é indutora da privatização que assegura a ampliação da oferta e do atendimento às 

populações; conduz à necessidade de qualificação sucessiva e possibilita a redefinição da 

organização e dos objetivos do ensino secundário na perspectiva da continuidade da 

escolarização pós-secundária ou do ensino profissionalizante; flexibiliza o mercado de 

trabalho e emprego e deve flexibilizar o sistema educacional; e, reforça o papel dos gestores e 

dos professores na eficácia da administração e do ensino, a cargo do poder público e dos 

professores. 

No Brasil, a transição conservadora na educação, consolidada nos anos 1990, foi 

pautada pela implementação da reforma da educação profissional focada nos imperativos 

financeiros. A sua formulação teórica e prática buscou, no discurso da qualidade, a ênfase no 

determinismo tecnológico e, no discurso da equidade, a justaposição do papel da educação na 

adequação social dos indivíduos com foco nas “necessidades básicas de aprendizagem”, como 

expresso na produção de Melo (1993, p. 39). Configurava-se aí o papel do Estado no 

atendimento do ensino fundamental e franqueava-se à iniciativa privada, inclusive pelo 

abandono, a expansão dos demais níveis de ensino, básico e superior.  

Na linha da defesa das políticas de educação fundadas nos imperativos financeiros e 

no alinhamento das políticas de educação profissional à reprodução das desigualdades sociais 

e escolares, Castro (2005) analisa a importância da reforma da educação profissional dos anos 

de 1990, especialmente ao estabelecer a separação entre o ensino técnico e médio nas 

instituições de educação profissional mantidas pela União. Para o autor, a reforma 

encaminhada pelo Proep teve o mérito de “resolver” o turbulento convívio da educação 

profissional com o ensino médio, especialmente no âmbito das escolas técnicas e agrotécnicas 

federais. Ao preconizar a separação do ensino técnico e médio, a reforma possibilitou ajustar 

o trabalho dessas instituições à finalidade imediata de preparação de mão de obra para o 

mercado de trabalho, sanando o principal fator de desvio dessas instituições na direção da 

formação escolar e técnica de jovens que passavam a ter como horizonte o ingresso na 

educação superior.  

Na sequência, o autor pontua que em todas as sociedades existe uma correlação entre a 

origem social e econômica dos alunos e as escolas que estes frequentam, não sendo surpresa 

nenhuma a existência de escolas mais pobres destinadas à formação para o trabalho. Nessa 
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direção, o autor destaca que, diferente do que ocorre no Brasil,  

 

[...] as escolas técnicas na América Latina são primas pobres do ensino 

acadêmico secundário. Elas oferecem um ensino de menor qualidade e 

atendem alunos de menor status. Resulta daí que há muito menos interesse 

pela instrução de nível superior. (CASTRO, 2005, p. 153).  

 

Na síntese construída pelo autor, o caso das instituições de ensino técnico da Rede 

Federal no Brasil configurava até a reforma um desperdício de recursos públicos, isso porque, 

ao atuar no ensino técnico integrado, proporcionava uma boa formação escolar de nível médio 

a alunos que poderiam pagar por essa formação e que tinham como horizonte a carreira 

superior. Por fim, o autor registra que a formação escolar de nível médio junto com uma 

cultura técnica e uma capacitação para o emprego está sendo cada vez mais vista como uma 

solução sem esperanças, exceto em alguns países avançados (CASTRO, 2005, p. 172).  

Na perspectiva do ajustamento da formação dos jovens às necessidades da produção e 

às demandas do mercado, Barato (2015) conduz as suas observações e pesquisas para as 

estratégias de ensino e aprendizagem, apoiadas na articulação entre teoria e prática e na 

integração com o ambiente produtivo. A ênfase está na valorização da dimensão das 

experiências na aquisição e no desenvolvimento das competências profissionais, apreendidas 

na dimensão da formação dos valores do trabalho. A valorização do domínio técnico, 

operacional e cognitivo é acompanhada da defesa da constituição de valores socioafetivos e 

morais que passam pela apreciação estética do “fazer bem feito” uma obra. A abordagem da 

relação entre a educação e o trabalho na perspectiva moral visa à construção da identificação 

do trabalhador com o trabalho que realiza e reforça os processos de alienação do trabalho. 

Essas dimensões da educação profissional, ressaltadas pelo autor, ocultam as determinações 

econômicas, sociais e políticas do trabalho e da produção, bem como as condições de inserção 

do trabalhador nesses processos.  

As concepções constantes nessas três publicações sintetizam o pensamento e as 

práticas políticas e sociais vitoriosas e dominantes no campo das políticas públicas de 

educação profissional no Brasil entre o final dos anos de 1980 e os primeiros anos do século 

XXI. No último período da pesquisa, 2006 a 2015, a expansão da Rede Federal, a criação dos 

Institutos Federais e a retomada da oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino médio nas 

instituições se constituíram em políticas que, ainda que caudatárias da lógica do mercado, 

apresentaram possibilidades de afirmação da educação pública de qualidade, como 

responsabilidade pública e como direito social de todos.  

Na segunda vertente dos debates, estão os trabalhos e autores que fazem a crítica às 
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abordagens dominantes nas teorias educativas que buscam relacionar a educação e o trabalho. 

Embora no geral as críticas e perspectivas incidam sobre aspectos que se complementam, a 

ênfase em um ou outro desses aspectos determina posicionamentos distintos na proposição 

das investigações teóricas e na condução da ação política. Nesse grupo, estão os 

conferencistas Gaudêncio Frigotto, Carlos Minayo Gomez e Paolo Nosella. Esses 

pesquisadores integraram a mesa 2 da Temática VI – Educação e Trabalho da IV CBE.  

No posicionamento de Frigotto (1988, p. 839-851), a ênfase recaiu na crítica à 

interiorização da concepção burguesa do trabalho na educação, e, por consequência, à 

perspectiva moralizante e utilitarista do trabalho, na não apreensão das relações de trabalho 

como práticas fundamentais na sociabilidade humana, na produção do conhecimento e na 

formação da consciência; na não historicização da própria categoria trabalho e, portanto, na 

dificuldade de transposição de conceitos e métodos de análise para a compreensão da 

dinâmica concreta da vida social. Para o autor, o restabelecimento dialético da unidade entre 

teoria e prática, técnica e política deve nortear a abordagem da relação entre educação e 

trabalho. 

Na abordagem de Minayo (1988, p. 852-856), a subsunção real do trabalho ao capital 

e a redução do trabalho à condição de mercadoria se expressam como relação de dominação. 

A dominação e o controle do capital, da propriedade dos meios de produção e dos processos 

de produção geram a alienação. A partir dessa compreensão primeira, o autor dirige o foco da 

análise para a abordagem política da relação entre a educação e o trabalho, incidindo sobre a 

organização e o desenvolvimento do trabalho e emprego como práxis, processo de construção 

da consciência pelo confronto entre sujeitos sociais com interesses opostos. 

O texto de Nosella (1988, p. 867-880) aborda a relação educação e trabalho a partir do 

resgate dos processos históricos de sujeição dos indivíduos pelo trabalho e a partir da luta pela 

emancipação dos trabalhadores. No horizonte das discussões apresentadas pelo autor, o 

capital atingiu o pleno desenvolvimento das suas formas e capacidades de produção e 

integração econômica e territorial. Trata-se, a partir de então, pós-segunda guerra mundial, de 

assegurar a reprodução e o controle do capital pela elevação da taxa de mais valia, 

expropriada das condições de trabalho e existência dos trabalhadores. Nesse processo, a 

compreensão da ciência e da tecnologia adquire um caráter essencialmente político na direção 

da luta pela superação dessa expropriação e na extensão das atividades de realização humana, 

para além das necessidades, “reino da liberdade”. 

O intenso debate sobre essa temática na IV CBE não se esgotou na realidade histórica 

e ainda se faz presente nas linhas de investigação da relação entre a educação e o trabalho, a 



78 

 

partir de diferentes aportes teóricos e intencionalidades políticas. Nos anos seguintes à 

realização dessa conferência, as políticas de educação profissional com foco nas demandas do 

mercado e sob a esteira da ampliação das exigências de qualificação técnica do trabalhador 

prevaleceram sobre a necessidade de articulação destas ao direito ao trabalho e à 

democratização das instituições formadoras e conduziram à pedagogia das competências. 

Na continuidade dessas reflexões e ainda nas mobilizações em torno das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Frigotto (1994) faz um paralelo entre dois posicionamentos 

distintos que, no entanto, partem do reconhecimento de uma base material comum. Para o 

autor, sob uma “mesma materialidade histórico-social das relações sociais de produção e 

relações políticas”, resgatam-se os conceitos de escola unitária, formação omnilateral e/ou 

politécnica ou tecnológico-industrial, na perspectiva da emancipação humana, formulados a 

partir de Marx, Engels e Gramsci; e os conceitos de polivalência, policognição, multi-

habilitação, formação abstrata, “tão caros aos homens de negócio” (FRIGOTTO, 1994, p. 66-

67, grifo do autor).  

A escola unitária, politécnica ou omnilateral apresentada pelo autor parte da concepção 

de que, nessa etapa de desenvolvimento histórico, os princípios científicos que constituem a 

base técnica da produção são unitários e universais, ainda que não se dê de forma linear no 

tempo e no espaço. Tomá-los como referência epistemológica na construção dos processos 

educativos, dentro de uma concepção democrática, exige o reconhecimento de que a realidade 

é una e diversa. E é na totalidade desse processo reconhecido pelos sujeitos históricos 

concretos que se dá o embate em torno da proposta de educação para o conjunto dos 

trabalhadores, na perspectiva da emancipação do trabalho.  

Para o autor, as condições objetivas e subjetivas para a construção da escola pública 

unitária estão potencialmente colocadas mesmo para a realidade brasileira, “marcadamente 

defasada na produção de conhecimentos básicos e cuja velocidade e intensidade da 

reconversão tecnológica é bem menor do que aquilo que está ocorrendo nos centros 

hegemônicos do capitalismo” (FRIGOTTO, 1994, p. 69). Trata-se de fazer avançar esse 

processo de construção como parte do processo de efetiva democratização do país.  

Em síntese, Frigotto (1994) afirma que a escola unitária e a formação omnilateral 

correspondem a uma expectativa de formação escolar organicamente vinculada: primeiro, à 

etapa de desenvolvimento das forças produtivas, da ciência e da tecnologia; segundo, ao 

projeto de inserção social que combine desenvolvimento econômico e elevação do padrão de 

vida do conjunto dos trabalhadores, entendendo este como ampliação dos direitos sociais e de 

cidadania; terceiro, ao direcionamento da ação educativa para a superação da dualidade do 
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sistema de ensino e da estigmatização do trabalho e do trabalhador, unificando teoria e 

prática, domínio técnico e cientifico, linguagem e conhecimento, capacidade de direção e 

fruição estética e cultural.  

O caráter unitário da escola se define, portanto, pelas matrizes ou núcleos de 

conhecimentos que permitem a compreensão orgânica dos processos materiais e simbólicos 

que caracterizam a realidade como totalidade histórica; pela capacidade de “elaboração”, 

como compreensão crítica e interação teórico-prática, da realidade pelos sujeitos; pela 

superação das dualidades entre “conhecimento geral e específico, técnico e político, 

humanista e técnico, teórico e prático” na apreensão da realidade e na construção do 

conhecimento. Esses elementos definem a escola unitária no momento histórico em que 

vivemos e apontam que, para se constituir enquanto tal, devem-se articular às práticas sociais 

mais amplas e orientar a estruturação do sistema básico de educação pública. 

 O caráter politécnico ou omnilateral da escola unitária diz respeito às condições de 

realização histórica da produção e às possibilidades objetivas e subjetivas de realização 

humana. Nos processos educativos, ela tem como horizonte a superação das condições de 

exploração e subordinação do trabalho e do trabalhador, pondo em destaque o domínio das 

bases técnicas e científicas da produção e dos processos de sociabilidade humana 

(FRIGOTTO, 1994, p. 65-86). 

A partir desses pressupostos, o autor sinaliza a escola unitária, politécnica ou 

omnilateral como perspectiva de mobilização social em torno da educação na sua relação com 

o mundo do trabalho e de construção da luta política em torno do fundo público destinado a 

promover e manter o sistema público de educação. Ao referir-se à escola unitária como eixo 

de construção do sistema público e da educação escolar dos trabalhadores, o autor chama a 

atenção para o fato de que esta perspectiva inclui o ensino técnico. Para o autor, “a direção da 

luta democrática não está em desmantelar o ensino técnico, mas de transformá-lo na 

perspectiva da educação tecnológica ou politécnica (de novo tipo), e dentro do sistema 

unitário de ensino” (FRIGOTTO, 1994, p. 82).  

Se para o autor o ensino técnico deveria estar contemplado no sistema unitário de 

ensino básico na perspectiva da escola unitária e politécnica ou omnilateral, para os agentes 

públicos a questão do ensino técnico e das instituições da Rede Federal foi direcionada para a 

constituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, puxada pela transformação das 

escolas técnicas e agrotécnicas federais em Cefet. Esse sistema deveria abarcar as escolas 

públicas e privadas de 1º grau, as escolas técnicas de nível médio, públicas e privadas, as 

instituições de capacitação profissional não formal, a exemplo do Sistema S, as instituições de 
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educação superior, públicas e privadas, de formação de tecnólogos e engenheiros industriais.
47

  

Embora esse sistema tenha sido aprovado na lei que autorizava a transformação das 

escolas federais em Cefet, em 1994, com uma configuração diversa, o mesmo não se efetivou 

no contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996. As instituições de 

educação profissional, escolas técnicas, agrotécnicas e Cefet permaneceram, no entanto, como 

uma rede de educação profissional, básica e superior, no âmbito do sistema federal de ensino. 

Na continuidade das ações do poder público, ainda nos anos de 1990, a separação entre o 

ensino médio e o ensino técnico, estabelecida em lei, foi acolhida pela comunidade acadêmica 

como um retrocesso, como se depreende das falas dos professores entrevistados.  

Do atropelamento dos esforços de construção social da proposta da escola unitária na 

elaboração da proposta de LDB da sociedade, resultou o projeto final da LDB aprovado em 

1996, que fixou a obrigatoriedade do currículo de 2.400 horas para todo o ensino médio, bem 

como a inclusão de novas temáticas nas responsabilidades institucionais que, na sua 

operacionalização, tendem a se organizar como novas disciplinas. 

Em publicação de 2004, Frigotto chama a atenção para as características do momento, 

marcado pela inserção precoce e precarizada dos jovens no mundo do trabalho e pela 

desigualdade de acesso e de formação escolar desses jovens, reforçados por fatores raciais, de 

herança colonial. De acordo com os dados da PNAD de 1999 trabalhados pelo autor, negros e 

afrodescendentes correspondem a mais de 60% das crianças entre 5 e 14 anos submetidas a 

alguma forma de trabalho precário e a 53% da população, entre 15 e 17 anos, vinculadas a 

estágios ou ao mercado formal de trabalho. Quando se estende a análise para a inserção dos 

jovens na faixa etária apropriada, dos 18 aos 24 anos, 59% dos ocupados são brancos. Nas 

faixas etárias seguintes, entre 25 a 36 anos e 37 a 50 anos, a porcentagem de brancos 

empregados é de, respectivamente, 55% e 57,4% (FRIGOTTO, 2004, p. 189-190).  

A desigualdade social que está na origem da inserção precoce e precarizada dos jovens 

no mercado de trabalho também se expressa na desigualdade escolar, reproduzindo e 

amplificando a dualidade estrutural dos sistemas de ensino, especialmente no direcionamento 

precoce das crianças e jovens à preparação para o trabalho, por meio dos cursos rápidos de 

qualificação e treinamento, e no contraste e hierarquização dos sistemas e das instituições 

públicas e privadas. Para Frigotto (2005, p. 77), a realidade social de milhares de jovens que 

buscam a inserção no mercado de trabalho torna pertinente a educação técnica de nível médio 

com fins de profissionalização, preservada a qualidade da educação básica “como direito 
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 Conforme proposta encaminhada pela Secretaria Nacional de Educação Tecnológica (Senete), do Ministério da 

Educação, analisado por Guimarães (1996, p. 77-78). 
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social e subjetivo. Portanto, essa deve ser pensada na perspectiva da superação tanto do 

imediatismo tecnicista, produtivista e economicista, como da concepção dualista e 

fragmentária de educação, conhecimento e cultura. 

 Trata-se de assegurar um projeto de educação básica de nível médio e de educação 

profissional que incorpore, como dimensão formativa, o domínio das bases do conhecimento 

científico, tecnológico e organizacional do trabalho e da produção, e também possibilite a 

compreensão das suas determinantes políticas e sociais.  

A concepção de escola unitária e da formação omnilateral, ao recuperar a relação entre 

o conhecimento e a prática do trabalho, assume um papel de desvelamento dos processos de 

dominação do capital e subordinação do trabalho. Não é por acaso que a reforma da educação 

profissional dos anos 1990 inviabilizou as bases materiais de desenvolvimento da educação 

politécnica ou tecnológica, restabelecendo o dualismo entre educação geral e específica, 

humanista e técnica, no interior das próprias instituições da Rede Federal (FRIGOTTO, 2007, 

p. 1.139). 

Em publicação de 2011, Frigotto e Ciavatta (2011, p. 633-634) partem da compreensão 

de que as orientações de mercado e a perspectiva empresarial na educação, dominantes nas 

políticas de educação dos anos 1990, aprofundaram-se nos períodos seguintes. Para os 

autores, o Plano de Desenvolvimento da Educação de 2007, “pautado, sobretudo, no 

pensamento empresarial e nas parcerias entre público e privado, está comandando as medidas 

educacionais em curso”. A partir dessa compreensão e como contraponto ao discurso 

dominante nas políticas públicas de educação, os autores apontam a defesa do ensino médio 

integrado integral, que busca articular educação, trabalho e cultura, como orientação para o 

ensino médio. 

A retomada da oferta do ensino técnico integrado ao ensino médio nas instituições a 

partir de 2005 recoloca o debate em torno da relação entre a educação e o mundo trabalho, 

porém em um contexto de destroçamento das experiências educativas, das instituições e de 

enraizamento da lógica da produtividade, eficácia e eficiência, transplantados do ambiente de 

mercado para a educação. Para essa realidade, tem contribuído o processo de mundialização 

do capital com a fixação dos indicadores de desempenho, econômicos, sociais, humanos, 

ambientais, entre outros, e as políticas de controle de resultados nas diferentes áreas, dentre 

elas a educação.  

A concepção da sociedade administrada como conteúdo e método da ação política 

reduz os espaços de debate e de condução pública dessa temática. A particularização do 

ensino técnico na dimensão da profissionalização estrita ou a tentativa de viabilizar a sua 
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integração com o ensino médio, numa perspectiva omnilateral, nesses últimos anos tem 

esbarrado, ainda, na aceleração dos ritmos da vida social, também ela marcada pela 

competitividade e pela dispersão da ação.  

Quanto mais avança a diluição das fronteiras entre o público e o privado e se quebra o 

princípio do financiamento público às instituições públicas, tanto mais se distancia a 

possibilidade de retomada da concepção da escola unitária, na acepção organicamente 

formulada pelos autores e pelos coletivos sociais. “Neste sentido a luta pela ampliação da 

esfera pública no campo educacional pressupõe a ampliação do público em todas esferas da 

sociedade” (FRIGOTTO, 1994, p. 85).  

Em uma segunda perspectiva de análise acerca da escola unitária, têm-se as reflexões 

de Nosella na IV CBE, retomadas em diversos trabalhos posteriores. Para o autor, o pleno 

desenvolvimento do capital e das suas formas e capacidades de reprodução e integração 

econômica e territorial alcançado em meados do século XX possibilitou colocar como 

horizonte de pesquisa e de luta política a defesa da escola unitária assentada na cultura geral, 

humanística, como contraponto aos modelos “multiformes” do ensino médio, que inclui a 

persistência do ensino técnico profissional. 

Das questões gerais, originalmente apresentadas na IV CBE, o autor caminha para 

uma reflexão sobre a realidade do trabalho e da sociedade brasileira em uma palestra 

proferida em 1992. O trabalho consta nos cadernos da Anped de 1993, conforme referenciado 

por Frigotto (1994), e na publicação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC – 

Campinas) de 1996. Nesse trabalho, Nosella põe em relevo a condição estrutural do trabalho 

no Brasil a partir da herança escravocrata e parte da hipótese de que  

 

[...] no Brasil o estigma da relação escravocrata, ainda presente, se opõe e 

funciona como elemento abortivo do moderno espírito industrialista. Ou 

seja: a oposição entre a essência histórica decorrente do trabalho escravo e a 

essência histórica decorrente do trabalho industrial moderno continua aberta 

e impede a viabilização de uma sociedade organicamente industrial. 

(NOSELLA, 1996, p. 22). 

 

Para o autor, a escola no Brasil padece do mesmo estigma do não trabalho 

característico das relações escravocratas, que se revela no descaso dos dirigentes públicos 

com a qualidade e eficiência do sistema e, ao mesmo tempo, na ausência de uma organicidade 

que também se revela no processo de produção e que dela decorre.  A não efetivação das 

reformas necessárias à inserção do país na moderna produção industrial “deram ao nosso 

industrialismo a performance estranha de um processo produtivo que mescla uma essência 

arcaica com formas modernas” (NOSELLA, 1996, p. 27). Para o autor, a reforma agrária, 
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tendo em vista o uso produtivo da terra como suporte ao desenvolvimento urbano e à 

valorização do campo, a reforma tributária e financeira, que viabilizasse a industrialização 

pela vinculação dos ganhos de capitais, pelo setor financeiro, às necessidades e demandas da 

produção, e a reforma “ético-intelectual-educacional (e escolar)” estão organicamente 

vinculadas e é nessa perspectiva que se coloca a questão da escola unitária (NOSELLA, 1996, 

p. 30). 

Na construção desse processo de industrialismo, a questão da qualificação do trabalho 

e do trabalhador coloca-se, efetivamente, como necessidade social e tarefa do sistema escolar, 

e não como discurso moralizante. Inicialmente essa qualificação informal de crianças, 

adolescentes e jovens se volta para o desenvolvimento de atitudes, valores, informações e 

habilidades básicas e, posteriormente, para a profissionalização específica. Por fim, Nosella 

conclui que  

 

[...] se efetivamente se pretende operar uma intervenção construtiva nas 

milhares de unidades escolares da rede pública, devem ser criadas 

instituições que, ao invés de formarem guetos e redes paralelas, tenham por 

concepção, projeto e planejamento a integração das unidades entre si e a 

articulação destas com o mundo da produção. (NOSELLA, 1996, p. 32). 

 

Na perspectiva do autor, a defesa da permanência de uma rede de instituições de 

educação média e profissional, paralela à estrutura da escola unitária proposta, mostra-se 

contrária à perspectiva “racional” de organização do sistema escolar e reproduz a dualidade da 

escola tradicional. Pode-se afirmar que a contradição entre o arcaico e o moderno, entre o 

atraso e o desenvolvido, próprio da condição vivida no âmbito da produção, perpetua-se no 

campo educacional.  

 Em publicações posteriores (2007, 2011, 2015), Nosella retoma esse debate no 

questionamento do uso do termo politécnico, semanticamente inadequado para o fim a que se 

propõe, qual seja o de estabelecer os marcos de uma concepção socialista de educação dos 

trabalhadores e politicamente superada, uma vez que estão superadas as condições históricas 

sob as quais se assentava. Na perspectiva do autor, a expressão politécnica adotada por Marx 

no momento histórico da produção de seu pensamento está fundada no ideário da razão 

iluminista, que marcou o contraponto do industrialismo com as formas de produção anteriores 

pré-capitalistas. E, nesse sentido, tratava-se de buscar, por meio da educação, contribuir para a 

constituição de uma força produtiva capaz de levar a cabo a tarefa da formação do homem 

moderno. 

Embora o autor faça referência ao uso do termo politécnico nos escritos de Marx sobre 
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a educação dos trabalhadores, Nosella destaca que o modelo de sociedade industrial burguesa 

assentado na produção de mercadorias criou o ensino dual: um para o trabalhador e outro para 

o dirigente. Para o trabalhador uma educação profissional, politécnica ou tecnológica; e para o 

dirigente, uma educação “desinteressada”, voltada para a comunicação e fruição dos bens 

(NOSELLA, 2007, p. 149). A partir dessas considerações, o autor retoma o pensamento de 

Gramsci para reforçar o contraponto ao termo politecnia. Segundo Nosella, 

 

A marca registrada de Gramsci estava precisando-se: desconsideração dos 

termos “politécnico” e “tecnológico” e chamamento cada vez mais forte para 

os valores do rigor cultural e moral. Pode-se tranqüilamente concluir que, 

para Gramsci, a dificuldade principal de utilizar as expressões “educação 

politécnica” ou “tecnológica” estava no fato de esses termos deslocarem o 

foco de análise do ser humano para o seu instrumento de trabalho. 

(NOSELLA, 2007, p. 146). 
 

 

Em seguida, e para reforçar o questionamento ao termo, o autor faz uma citação do 

próprio Gramsci, registrando que 

 

No mundo moderno, a educação técnica, estreitamente ligada ao trabalho 

industrial, mesmo ao mais primitivo ou desqualificado, deve formar a base 

do novo tipo de intelectual. [...] da técnica-trabalho este chega à técnica-

ciência e à concepção humanista histórica, sem a qual permanece 

“especialista” e não se torna “dirigente” (especialista + político). 

(GRAMSCI, 1975, p. 1.551 apud NOSELLA, 2007, p. 146). 
 

Embora na recorrência à citação, conforme registrada acima, o autor não assevere 

anteparo teórico à afirmativa da superação da dimensão técnica na educação do trabalhador, 

percebe-se que ele conduz a sua reflexão sobre a inadequação dos termos politécnica e 

tecnológica apoiado na concepção da “escola desinteressada” de matriz gramsciana, ou na 

leitura que ele mesmo faz de Gramsci. Para Nosella (2007, p. 148-149), o trabalho como 

interação dos homens entre si e com a natureza se constitui antes de tudo como atividade 

comunicativa e se realiza como dimensão da liberdade na fruição dos bens, materiais e 

culturais, e, portanto, na superação da alienação burguesa do trabalho como produção de 

mercadorias, de domínio do capital.  

Nessa perspectiva, a dimensão da comunicação precede a da produção e dela se 

distancia e, ao mesmo tempo, se aproxima na negação da alienação do trabalho, à medida que 

se assegura a fruição desses mesmos bens. Para o autor, na sociedade burguesa o trabalho foi 

relegado à produção dos objetos-mercadorias e produziu a escola dual: a politécnica, 

destinada à afirmação da produção como fim da atividade humana alienada; e a escola 

“desinteressada”, para os dirigentes, voltada para a comunicação e a fruição dos bens. 
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Em publicação posterior, Nosella (2011, p. 1.051) afirma que a “atual apologia e 

expansão da profissionalização precoce é uma declaração da falência e do abandono do ensino 

médio público, humanista, ‘culturalmente desinteressado’”, destinado a preparar dirigentes. 

Na sequência, o autor apoia-se nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), de 2008, para afirmar o relativo equacionamento do atendimento escolar aos jovens 

na faixa de 15 a 17 anos
48

 e de como essa realidade vem colaborando para as políticas de 

acomodação social desses jovens por meio da profissionalização, “esperam, inclusive, tirar 

proveito material dessa mão de obra juvenil e, por isso, pensam em profissionalizá-la rápida e 

precocemente” (NOSELLA, 2011, p. 1.053). 

Novamente, o autor reafirma que a luta em defesa de uma sociedade mais justa e 

igualitária passa pela defesa da escola de ensino médio “desinteressada”, que permita ao 

jovem viver plenamente o processo de construção da sua identidade moral, intelectual e social 

com autonomia. A referência aqui é a experiência escolar dos filhos das elites que, de acordo 

com a afirmação do autor, podem viver esses momentos de descobertas e de indefinição 

profissional até a conclusão da educação básica (NOSELLA, 2011, p. 1.062). 

Por fim, o autor estabelece uma dicotomia na relação do Estado com a educação 

básica de nível médio e a educação profissional, ao concluir que a defesa do ensino médio 

unitário não profissionalizante como prioridade da ação política do Estado na educação dos 

jovens não significa o completo abandono daqueles que necessitam ingressar precocemente 

no mercado de trabalho, uma vez que a iniciativa privada é sensível a essa demanda. “A 

competência própria e prioritária do governo é oferecer um ensino médio não 

profissionalizante, de qualidade, para todos. Afinal, se a Sociedade Política não cuidar deste 

ensino, a Sociedade Civil jamais o fará” (NOSELLA, 2011, p. 1.063).  

Em publicação mais recente, Nosella (2015) retoma a leitura acerca da escola unitária 

no contraponto à politecnia e à omnilateralidade, estas últimas ainda presas ao pensamento do 

socialismo reformista, de fundo positivista. Nessa reflexão, o autor faz uma distinção no 

pensamento de Marx entre a validade de seu método e a superação de sua leitura teórica, 

especialmente no que se refere à educação e ao trabalho. Esse debate foi tratado de forma 

mais exaustiva nos textos anteriores de Nosella (2007, 2011) e levou à defesa do primado da 

linguagem sobre o trabalho e da fruição sobre a produção como perspectiva de superação da 

sujeição do trabalho. Por fim, conduziu à dilatação e à extensão do próprio conceito de 
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 De acordo com os dados apresentados pelo autor, o atendimento escolar à população na faixa etária referida 
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frequentados. 
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trabalho, como linguagem, comunicação, produção e fruição. 

Para o autor, a atualização da leitura dos escritos de Gramsci sobre a educação dos 

jovens está na base da defesa da escola unitária de formação humanista e no rebatimento às 

concepções que vinculam a escola unitária à politécnica, tecnológica ou omnilateral. Ao longo 

do texto, o autor reforça a tese de que a escola unitária “desinteressada” é a que melhor atende 

aos objetivos de formação autônoma e crítica do jovem nessa etapa da vida e da escolaridade. 

Ao concentrar-se no melhoramento da escola tradicional, clássica, essa escola contribuirá para 

a elevação social dos estratos médios. Ao contribuir para a elevação social e cultural dos 

estratos médios, a escola unitária, como uma das instâncias da cultura, pode contribuir para 

romper com o irracionalismo característico das polarizações entre as elites e o povo. Nessa 

perspectiva, a escola unitária poderá se constituir em um dos espaços de mediação dialética 

dessas duas linguagens, elite e povo, fortalecendo a formação do jovem e a própria nação 

(NOSELLA, 2015, p. 121-142). 

Por último, o autor aponta a defesa de uma educação básica de nível médio assentada 

na “cultura geral moderna e consciente” que prepare os dirigentes, como eixo de luta dos 

educadores e que combata as concepções que persistem no apontamento e na defesa da 

educação profissional, técnica, como necessidade de “travessia” na superação dos processos 

históricos de sujeição dos indivíduos pelo trabalho. De acordo com o autor, 

 

[…] considerando que o Brasil vive atualmente objetivas condições 

econômicas e políticas favoráveis à redução dos multiformes modelos de 

ensino médio e considerando a natureza não determinista do movimento 

dialético, considero importante propor com mais vigor e integralidade o 

projeto de escola média unitária. A defesa do direito dos adolescentes (de 14 

a 18 anos) às atividades de estudo e de cultura geral, moderna e consciente, 

corresponde à defesa teoricamente consensual do direito das crianças às 

atividades lúdicas. Assim, como ninguém invocaria o argumento da 

“travessia” para justificar, em situações sociais particularmente difíceis, o 

trabalho produtivo de crianças, torna-se urgente defender a estratégia política 

de resistência à fragmentação sistêmica do ensino médio e à sua 

profissionalização precoce. (NOSELLA, 2015, p. 140-141). 

 

O tema da politecnia ou da formação omnilateral como dimensão estruturante da 

educação básica de nível médio ou a sua superação histórica na perspectiva de construção da 

escola unitária humanista, na linha de argumentação de Nosella, está intimamente ligado à 

discussão conceitual do trabalho como mediação na constituição do ser social nessa etapa 

histórica de desenvolvimento da produção, das formas de exploração do trabalho e dos 

padrões de acumulação do capital em termos globais.  

A abordagem da questão da relação entre a educação e o trabalho na educação 
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profissional, no contexto das transformações da base técnica e científica da produção e das 

relações sociais regressivas, foi tratada por Paiva (2008) e Kuenzer (2009) a partir de leituras 

que corroboram a afirmação das políticas de educação sistematizadas nos anos de 1990 e 

“naturalizadas”, uma vez que não foram confrontadas no período que segue até o marco final 

desta pesquisa, o ano de 2015.  

O trabalho de Paiva (2008), originalmente apresentado na reunião do GT – Educação, 

Trabalho e Exclusão Social do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO), 

realizado no Rio de Janeiro em 1999, analisa a questão da qualificação. Para a autora, a crise 

do assalariamento está ligada aos processos intrínsecos à generalização do uso da 

microinformática, da microeletrônica, das novas formas de comunicação e às conexas 

mudanças organizacionais e gerenciais. Nesse processo,  

 

O emprego, como construção social ligada ao industrialismo apoiado sobre 

contratos de trabalho e com proteção social, encontra-se num momento de 

redefinição.[...] Conquistas dos trabalhadores industriais ao longo do último 

século, como certa padronização salarial, de local e de tempo de trabalho, 

vêm sendo derrubadas pela generalização da utilização da microeletrônica. 

(PAIVA, 2008, p. 51).  

 

Por essa abordagem, a crise do trabalho aparece como intrínseca à natureza das 

inovações tecnológicas introduzidas no processo de produção, uma decorrência natural do 

processo de transformação incessante da base técnica da produção, cuja dinâmica 

tecnicamente conduz a formas precárias de uso da força de trabalho. Ainda que se tente 

mesclar essa abordagem ao entendimento seguinte, de que “estamos, pois, diante de um 

momento de vitória do capital sobre o trabalho que coincide com níveis inéditos de 

acumulação e riqueza social” (PAIVA, 2008, p. 52), a ênfase na compreensão dos processos 

sociais em curso está na qualidade essencial, imanente, dos processos tecnológicos. 

Para a autora, o período de prosperidade econômica e de pleno emprego no pós-

guerra, ao mesmo tempo em que legitimava o trabalho como referência de ordenamento da 

vida social, preservava as bases da escola básica dual. A consolidação das escolas 

profissionais correspondia a uma estrutura de trabalho, de produção e de emprego, desigual e 

hierárquica, reforçada pela vinculação das carreiras profissionais e dos empregos, à 

qualificação, e à escolarização, sob a forma dos títulos e diplomas. A crise do assalariamento, 

localizada nas inovações tecnológicas introduzidas, comprometeu o ordenamento social do 

trabalho sob o qual se assentava o desenvolvimento industrial do período anterior e 

vulnerabilizou a inserção nas estruturas de trabalho e emprego para muitos e de forma 
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“tendencial para tantos outros” (PAIVA, 2008, p. 49-52). 

Esse processo põe em questão a necessidade e o papel da qualificação, uma vez que a 

elevação da escolaridade e da qualificação asseguradas no período anterior opera em favor de 

rápidas alterações na organização do trabalho e mesmo na subcontratação e ou terceirização. 

As mudanças no perfil do trabalhador requerido nem sempre se associam ao conhecimento 

técnico, ainda que possam ser reforçados por este, num crescente movimento que contrapõe 

os trabalhadores e acirra a competitividade entre eles. Aliado a esses fatores, há ainda, 

segundo Paiva (2008, p. 52), uma tendência à “refeudalização” do mercado de trabalho na 

direção do monopólio de vagas e funções em decorrência do capital social acumulado, 

processo que mobiliza desde a origem social do indivíduo as relações sociais construídas em 

diferentes esferas. Nesse contexto, a qualificação, ainda que atue como um diferencial na 

expectativa de trabalho e emprego, não desempenha papel decisivo no seu enquadramento.
49

  

A qualificação associa-se aos direitos e à proteção social do trabalho de “valoração 

negativa”. O conceito de competência vincula-se aos atributos socioculturais individuais, à 

adaptabilidade e à naturalização da fragmentação, da precarização e da intensificação do 

trabalho como diferenciais de ajuste social. A “empregabilidade” torna-se um atributo e, ao 

mesmo tempo, o resultado direto do “esforço individual de adequação”. A autora conclui 

ainda que, diante da “nebulosa exclusão social que funciona como complemento necessário da 

inclusão”, a subsunção do sistema educacional, em especial da educação profissional, aos 

requisitos do capital, antes motivo de crítica e ressalvas, passa a ser visto como “constatação 

banal” ou mesmo socialmente desejável (PAIVA, 2008, p. 59). Pelo caminho de reflexão 

trilhado pela autora, torna-se difícil pensar em perspectivas de ação política fora da justa 

adequação à lógica de domínio do capital. 

Na reflexão em torno do trabalho e da educação e suas implicações na educação 

profissional, Kuenzer (2009) discute a estruturação do ensino médio para os que vivem do 

trabalho. Para a autora, existe uma relação entre a estrutura e a organização do processo 

produtivo e a estrutura e organização do sistema escolar voltado para os filhos de 

trabalhadores.  

O padrão de produção taylorista-fordista se assentava na base técnica eletromecânica, 

no trabalho parcelado, na produção em série e na padronização dos produtos e processos de 

trabalho. Essas condições de trabalho e produção requeriam a “adaptação” psicofísica do 

                                                 
49

 Para a autora, sob as atuais condições de desenvolvimento da produção, a qualificação técnica e a 

escolarização, sob a forma de títulos e diplomas, podem operar negativamente para a inserção nas atividades 

econômicas, pela “valoração negativa da memória social e profissional” (PAIVA, 2008, p. 62). 
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trabalhador, com alto grau de disciplinamento e controle, que se estendia da fábrica para as 

relações sociais mais amplas, incluindo os padrões de relacionamento familiar. A formação 

profissional estava direcionada pelas tarefas típicas de cada ocupação, os “modos de fazer e o 

disciplinamento”, e requeria pouca formação escolar e profissional para a inserção do jovem 

no mundo trabalho (KUENZER, 2009, p. 31). 

As mudanças ocorridas no mundo trabalho, com a globalização, a reestruturação 

produtiva e a substituição da base taylorista-fordista pelo modelo japonês de organização e 

gestão do trabalho, substituindo a linha de montagem pela produção em células, foram 

acompanhadas de um crescente discurso acerca das novas exigências do trabalho. Os 

elementos novos dessas exigências incluem: 

 

[...] domínio dos códigos e linguagens, incorporando, além da língua 

portuguesa, a língua estrangeira e as novas formas trazidas pela semiótica; a 

autonomia intelectual, para resolver problemas práticos utilizando os 

conhecimentos científicos, buscando aperfeiçoar-se continuamente; a 

autonomia moral, através da capacidade de enfrentar as novas situações 

que exigem posicionamento ético; finalmente a capacidade de comprometer-

se com o trabalho, entendido em sua forma mais ampla de construção do 

homem e da sociedade, através da responsabilidade, da crítica, da 

criatividade. (KUENZER, 2009, p. 32, grifo do autor). 

 

De acordo com a autora, esses elementos estão expressos nas bases legais do sistema 

educacional e na organização escolar da educação básica e profissional no Brasil, construídas 

nas três últimas décadas. Essas determinações não estão asseguradas para todos. Pelo 

contrário, pesquisas que vêm sendo desenvolvidas mostram que a oportunidade de sólida 

educação científica e tecnológica se dá para um número cada vez menor de trabalhadores 

incluídos (KUENZER, 2009, p. 32). 

Nesse sentido, Kuenzer (2009) chama a atenção para alguns elementos associados a 

essas transformações no âmbito da produção e do trabalho que tem servido à construção de 

alguns entendimentos comuns, positivos na perspectiva da autora, entre eles o de que não é 

possível assegurar o patamar mínimo de exercício da cidadania e de participação na produção 

sem ao menos 11 anos de escolaridade e que não se efetiva uma formação profissional sem 

uma sólida base de educação geral, uma vez que esta passa a repousar sobre conhecimentos e 

habilidades cognitivas e comportamentais que envolvem o domínio intelectual da técnica e 

das formas de organização social, por meio do domínio do conhecimento. 

A partir dessas reflexões, a autora ressalta a necessidade da efetiva democratização do 

ensino médio, compreendida como ampliação de vagas, investimentos nas instalações e 

ambientes adequados e na formação de professores, e a necessidade da formulação de outra 
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concepção que articule a formação científica e sócio-histórica à formação tecnológica. Para a 

autora, essas iniciativas e ações são caminhos para a superação da dualidade estrutural do 

sistema educacional, preservando o trabalho como princípio educativo e assegurando ao 

ensino médio possibilidades de mediações diferenciadas de formação para o mundo do 

trabalho, em articulação com os Centros Públicos de Formação Profissional (KUENZER, 

2009, p. 33-35).  

A leitura que a autora faz acerca da relação entre a educação e trabalho na estruturação 

da educação básica de nível médio e profissional e dos sistemas de ensino, na direção da sua 

democratização, acaba por convergir com a perspectiva da “articulação” em detrimento da 

integração do ensino médio e técnico, princípio expresso na LDB de 1996 e no Decreto n.º 

2.208/97. Na argumentação conduzida pela autora também estão explicitadas a 

correspondência e a linearidade entre as mudanças nas bases técnicas e cientificas da 

produção e do trabalho e as relações de trabalho, mudanças apreendidas como positividades, 

com efeitos sobre a educação e o sistema escolar. Abstraiu-se aqui da análise do conteúdo 

social, político, ético e cultural das transformações do mundo do trabalho no contexto do 

acirramento das contradições entre o capital e o trabalho.  

A questão da centralidade da ciência e da tecnologia nos processos de trabalho e de 

produção e no cotidiano social foi tratada por Domingos e Queluz (2010, p. 3-5). Os autores 

chamam a atenção para o fato de que a ciência e a tecnologia são  

 

[...] construções sociais complexas, forças intelectuais e materiais do 

processo de produção e reprodução social. Como processo social, participam 

e condicionam as mediações sociais, porém não determinam por si só a 

realidade, não são autônomas, nem neutras e nem somente experimentos, 

técnicas, artefatos ou máquinas; constituem-se na interação ação-reflexão 

ação de práticas, saberes e conhecimentos: são, portanto, trabalho, relações 

sociais objetivadas. (DOMINGOS; QUELUZ, 2010, p. 3-4). 

 

A descontextualização da tecnologia como processo social conduz ao determinismo 

tecnológico e à sua cristalização como fetiche. Na sua historicidade, a tecnologia está 

associada ao desenvolvimento da grande indústria, como processo de racionalização da 

produção e do trabalho. Do espaço de produção e de trabalho, a tecnologia se estende para as 

relações de controle do Estado, das organizações; dentre estas, as instituições e os sistemas 

escolares. Além disso, estende-se para diversas formas de convívio social, incluindo o 

consumo, o lazer e as próprias representações de mundo. Como processos sociais, a ciência e 

a tecnologia não podem ser dissociadas das relações entre as classes e segmentos das classes 

sociais. Assim, o determinismo tecnológico acaba por se constituir em expressão do 
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determinismo social (DOMINGOS; QUELUZ, 2010, p. 1-23). 

A educação básica e profissional de nível médio está inserida nessa complexa relação 

entre processos de trabalho e de educação, num contexto de exacerbação das contradições que 

envolvem as relações entre o capital e o trabalho.  

Mészáros (2008, p. 45), ao pensar a educação para além do capital, afirma que  

 

[...] uma das funções principais da educação formal nas nossas sociedades é 

produzir tanta conformidade ou “consenso” quanto for capaz, a partir de 

dentro e por meio dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente 

sancionados. 

 

 Nesse movimento, o sistema educacional e a escola cumprem uma dupla função: a de 

legitimação do sistema, por meio da construção do consenso, da subordinação e imposição 

das hierarquias, transmissão e internalização de valores, e a de constituir uma base de 

conhecimentos e de pessoal necessários à produção, reprodução e expansão do sistema do 

capital. O sistema educacional institucionalizado ao cumprir essa dupla função, a partir de 

uma estrutura e dinâmica próprias, também se reproduz
50

.  

Para Mészáros (2008), as proposições no campo da educação e do trabalho que se 

coloquem como tarefa à superação do sistema do capital devem ir além das mudanças 

corretivas e funcionais do sistema. As reformas, ao operarem dentro da lógica do capital, 

fortalecem os processos de “internalização mistificadora” dos seus pressupostos, princípios e 

valores de domínio. A “contrainternalização”, como estratégia de mobilização que confronte a 

lógica do capital, deve ter como horizontes concretos a universalização da educação e do 

trabalho como atividade “autorrealizadora”, de superação da autoalienação. 

Ao situar a questão da relação entre a educação e o trabalho, o conjunto dos autores e 

textos analisados partem de uma determinada concepção do trabalho e de como essa adquire 

materialidade histórica no presente. A questão, no entanto, transcende a polarização entre as 

concepções que se pautam pela identificação da permanência da centralidade do trabalho nos 

processos organizativos da sociedade e na determinação das formas de produção, reprodução 

                                                 
50

 Na análise da relação entre o sistema escolar e as desigualdades sociais, Bourdieu (1998) afirma que esse 

sistema se constitui em um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois legitima as desigualdades 

sociais, sanciona a herança cultural e trata como dom natural, razões e atributos de ordem social. Para o autor, a 

herança cultural é a responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e, 

consequentemente, pelas taxas de êxito. É o nível cultural global do grupo familiar que mantém a relação mais 

estreita com o êxito escolar da criança. O capital cultural e o ethos, ao se combinarem, concorrem para definir as 

condutas escolares e as atitudes diante da escola, que constituem o princípio de eliminação diferencial das 

crianças das diferentes classes sociais. As vantagens ou desvantagens sociais são convertidas em vantagens ou 

desvantagens escolares. A escola transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, as diferenças 

econômicas e sociais em distinção de qualidade, e legitima a transmissão da herança cultural. 
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e controles sociais, ou as que se orientam pela sua superação como referência na constituição 

objetiva dos sujeitos e das subjetividades humanas.  

A questão pode ser colocada na perspectiva de compreender se ainda se trata de pensar 

a realidade histórica no contexto das classes e segmentos de classe, que se fundam na 

estrutura das relações de propriedade, trabalho e produção como realidade histórica e, 

portanto, inserida em condições concretas de existência e manifestação; ou de uma realidade 

regida por processos tecnológicos determinados e determinantes dessa mesma realidade, sob a 

qual se movimenta a sociedade “racional”; ou ainda, pela centralidade das relações sociais 

como ação comunicativa, da qual o trabalho se constitui em uma das manifestações. 

A interlocução com os professores entrevistados revela a aproximação da experiência 

institucional no ensino técnico com as questões teóricas e políticas tratadas pelos autores 

acerca da relação entre a educação e o trabalho e as concepções de educação básica de nível 

médio delas derivadas. Esse diálogo com a fala dos professores repercute, também, outras 

nuances sobre o tema, à medida que se desenrola num contexto de transformação da 

Instituição na direção da educação superior. 

É na lacuna e no entrelaçamento teórico-prático das políticas públicas, das abordagens 

dos autores e das falas dos docentes que o último capítulo desta pesquisa recupera a temática 

da relação entre a educação e o trabalho, na direção da identificação dos elementos que 

melhor definem o que se espera da educação e da escola para os jovens e para os jovens e 

adultos trabalhadores.  
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CAPÍTULO 3 

O CÂMPUS GOIÂNIA – IFG: LIMITES E POSSIBILIDADES DA RELAÇÃO ENTRE 

A EDUCAÇÃO E O TRABALHO NA FORMAÇÃO ESCOLAR BÁSICA E 

PROFISSSIONAL DOS TRABALHADORES 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se o Câmpus Goiânia do IFG, buscando situar o locus da 

pesquisa e as condicionalidades da atuação do Câmpus na educação profissional técnica de 

nível médio com a criação do IFG. O objetivo é reunir elementos internos à dinâmica da 

Instituição que contribuam para responder à questão proposta pela pesquisa, a saber: se no 

período pesquisado, 1986 a 2015, a educação profissional técnica de nível médio no IFG – 

Câmpus Goiânia se constituiu e se permanece como possibilidade de escolarização básica dos 

jovens e dos jovens e adultos trabalhadores, para além das demandas imediatas do capital e 

como atividade fim e prioritária da Instituição, nos termos estabelecidos pela lei que criou os 

Institutos Federais.  

 A criação dos Institutos Federais pela integração de autarquias federais com 

autonomia didático-pedagógica, administrativa, financeira e patrimonial foi um dos fatores 

que contribuiu para a definição das estruturas administrativas e de gestão dos Câmpus, 

incluindo a gestão de orçamento próprio
51

. 

O Instituto Federal de Goiás foi instituído por lei em 2008 e foi implantado a partir da 

definição das novas estruturas acadêmicas, administrativas e de gestão. Foram criados novos 

conselhos, uma estrutura organizacional composta por reitoria e pró-reitorias e diretores-

gerais em cada câmpus, além de vários níveis de coordenações, gerências e/ou diretorias, nos 

câmpus e na reitoria. A estrutura de gestão dos Institutos Federais é constituída pela reitoria, 

pró-reitorias, no total de cinco, e direção-geral de câmpus, do Colégio de Dirigentes e do 

Conselho Superior, como órgãos superiores de administração.  

 Na configuração das instâncias consultivas e deliberativas do IFG e dos câmpus do 

IFG, tem-se: 

1) O Colégio de Dirigentes, formado pelo reitor, pró-reitores e diretores-gerais de 

cada câmpus, de caráter consultivo e definido pela lei que criou os Institutos 

Federais; 

                                                 
51

 Conforme o artigo 9º da Lei n.º 11.892/2008, “cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, 

com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, 

encargos sociais e benefícios aos servidores”. 
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2) O Conselho Superior (Consup), instituído pela lei de criação dos Institutos 

Federais com composição definida pelo estatuto de cada Instituição. O Consup é a 

instância máxima da Instituição com caráter consultivo e deliberativo. É 

constituído pelo reitor, como presidente, representantes do Colégio de Dirigentes, 

representantes dos docentes, dos técnico-administrativos, dos estudantes, dos 

egressos, da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Federação do Comércio 

do Estado de Goiás, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação, Força Sindical de Goiás, Central Única dos 

Trabalhadores, Câmara de Educação Superior e da Câmara de Educação 

Profissional do Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás. São 19 

representantes internos à Instituição e 8 externos.  

3) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepex), constituído pelo reitor, os 

pró-reitores das respectivas áreas, os chefes de departamento de áreas acadêmicas, 

os gerentes de pesquisa, pós-graduação e extensão dos câmpus, representantes dos 

docentes, técnico-administrativos e dos estudantes.  

4) O Conselho de Câmpus (Concâmpus), com representação das estruturas de gestão 

acadêmica e administrativa, dos docentes, dos técnico-administrativos, dos 

estudantes, dos pais, da sociedade civil e dos órgãos de governo.  

 

A definição dos conselhos consultivos e deliberativos foi ampliada e reafirmou a 

dinâmica de gestão da Instituição desde a transformação da Escola Técnica Federal em Cefet, 

ampliada à medida que constituiu novas instâncias de representação, e reafirmada à medida 

que reforçou a presença de representantes externos na composição dessas instâncias, a 

exemplo do Conselho Superior. A criação de novas instâncias, a exemplo do Conepex e do 

Concâmpus, sinaliza para a afirmação da Instituição no campo da educação superior e para a 

institucionalização dos espaços de representação e de disputa política em torno das questões 

da educação básica, profissional e superior e da gestão institucional nos câmpus e na reitoria.  

A análise da estrutura de gestão do IFG, baseada na reitoria e nas pró-reitorias, permite 

afirmar que ela está fundada numa complexa relação que envolve os interesses e 

responsabilidades da Instituição com a educação básica, profissional e superior e que busca 

adequar a ação institucional aos níveis e modalidades de ensino numa estrutura que se assume 

como própria da educação superior. Esse processo tende a acentuar as distorções do modelo, 

tanto quanto legitimá-lo à medida que se aprofundam as contradições no debate aberto dentro 

e fora das estruturas de gestão e da Instituição.  
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O Câmpus Goiânia integra um conjunto de 14 câmpus do IFG localizados em 

diferentes regiões do Estado de Goiás, conforme apresentado no quadro 2. À exceção do 

Câmpus Jataí, implantado como uma Unidade Descentralizada de Ensino da Escola Técnica 

Federal de Goiás em 1989, todos os demais câmpus foram implantados a partir de 2007, 

sendo que nove tinham menos de cinco anos de funcionamento no ano de 2015, marco final 

desta pesquisa. 

O Câmpus Goiânia está situado na quadra 118, entre as ruas 75, 66, 79 e 62, no Setor 

Central, antigo Bairro Popular. Construído nos anos de 1930, conserva aspectos da arquitetura 

original, tombada como bem imóvel de interesse público do conjunto arquitetônico e 

urbanístico art déco de Goiânia. O tombamento do prédio da Escola Técnica Federal de Goiás 

e do terreno da quadra 118 feito pelo governo do Estado de Goiás, em 1998, e o realizado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 2003, considerando a 

arquitetura original, orientou a preservação da Instituição na recuperação e na ampliação das 

instalações nos períodos seguintes. 

O projeto de sociedade que se materializou no planejamento e construção da Cidade 

de Goiânia viu no estilo art déco o efeito de pasteurização que possibilitou a construção do 

novo como reinvenção do velho, transformação estética a serviço da inserção do Estado no 

processo de modernização conservadora iniciada nos anos 1930 e que se estendeu como 

projeto societário dominante nas décadas seguintes. Para Magalhães (2015), o estilo art déco, 

que definiu o projeto arquitetônico de Goiânia, constituiu-se no invólucro de que se serviu o 

projeto da goianidade como síntese do movimento de inserção do Estado de Goiás no 

movimento de expansão do capital local e globalmente a partir dos anos 1930.  

Como valor estético, pode-se dizer que a incorporação do estilo art déco na construção 

da cidade serviu à sua diferenciação da antiga capital, ao mesmo tempo em que a tinha como 

referência. A construção do prédio que abrigou a Escola Técnica de Goiânia seguiu o padrão 

arquitetônico da cidade projetada e contemplou elementos da arquitetura art déco produzida 

como arranjo entre o tradicional e o moderno. Na figura 1 tem-se a vista do pórtico da entrada 

lateral do Câmpus Goiânia, com acesso interno ao teatro e com vista lateral do teatro e do 

bloco da biblioteca. Ao mesmo tempo em que o pórtico de entrada remete aos portões das 

grandes fábricas do século XIX, sua arquitetura remete à maior leveza dos traços.  
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Figura 1 – Vista do Pórtico e da área entre o Teatro e a biblioteca do Câmpus Goiânia – IFG 
 

 

Fonte: www.ifg.edu.br/goiania
52

 

 

 Na passagem de Escola Técnica para Cefet, o Câmpus Goiânia diversificou a atuação 

na educação básica e profissional e implantou os primeiros cursos superiores, os cursos de 

tecnologia. A ampliação das instalações com a construção de novos edifícios e a ampliação 

das edificações já existentes se acentuaram com o programa de expansão da Rede Federal e a 

criação do IFG. A expansão da oferta de cursos e sua diversificação nos níveis e modalidades 

de ensino, bem como as novas estruturas de gestão e de administração criaram novas e 

inúmeras demandas de infraestrutura.  

Construído em uma área de 22 mil metros quadrados, o Câmpus tem mais de 32 mil 

metros de área construída em edifícios com até três pavimentos. A figura 2 traz a imagem 

aérea do Câmpus, evidenciando uma elevada ocupação do espaço que, no ano de 2015, 

abrigou mais de 5 mil alunos e 587 servidores, entre efetivos e temporários. A ocupação do 

espaço físico se revelou ao longo do período estudado, também, um fator de conflitos e 

disputas, ao mesmo tempo em que refletiu a correlação de forças entre e no interior das áreas 

acadêmicas e administrativas. 
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 Disponível em: http://www.ifg.edu.br/goiania. Acesso em 17/4/2017. 
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  Fonte: Acervo fotográfico do Câmpus Goiânia – IFG 

 

Originalmente construído para abrigar o curso básico industrial e os cursos técnicos 

industriais, a Escola Técnica de Goiânia abrigou os alunos da Escola de Aprendizes Artífices 

quando da transferência da Capital do Estado e da Instituição da Cidade de Goiás para 

Goiânia, como mostra o estudo de Pires (2014). Inicialmente funcionando em regime de 

internato e semi-internato, a Escola contava também com a casa do diretor, numa edificação 

que favorecia o acompanhamento da movimentação no interior de todo o ambiente, 

resguardando a função disciplinadora da Escola.  

A figura 3 mostra o encontro dos blocos 100 e 200, visto do interior do pátio central, 

originalmente projetados para abrigar as salas de aula e a administração. Da perspectiva do 

controle da movimentação e do comportamento dos alunos, que ainda hoje se faz presente em 

circunstâncias comuns, estendeu-se à ideia de pertencimento que se expressa, também, na 

concepção de integração dos espaços e na comunicação visual do espaço com aqueles que o 

frequentam. Numa Instituição permanentemente em obras durante o período pesquisado, a 

figura 3 mostra ainda duas construções datadas do fim dos anos oitenta e início dos anos 

noventa. Essas construções abrigam a sala de convivência dos servidores e um 

miniauditório
53

.  

 

                                                 
53

 Desde o final dos anos de 1990 até 2015, foram realizadas inúmeras obras de recuperação, manutenção e 

ampliação das instalações físicas, o que gerou, também, problemas relacionados à produção de ruídos que 

condicionaram o rendimento das aulas e demais atividades de trabalho da Instituição. 

Figura 2 – Vista área do Câmpus Goiânia 
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Figura 3 – Interior do pátio central no encontro do bloco 100 e 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico do Câmpus Goiânia – IFG 

 

No ano de 2015, marco final da pesquisa, dos 587 servidores do Câmpus Goiânia, 526 

eram efetivos, sendo 342 docentes e 184 técnico-administrativos, 61 eram professores 

temporários. Para esse mesmo ano, o IFG informou 5.570 alunos matriculados no Câmpus 

Goiânia
54

. O Câmpus atua no ensino, pesquisa e extensão e, no ano de 2015, manteve 

11(onze) dos 28 (vinte e oito) núcleos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação do IFG
55

, além de programas de apoio à pesquisa e à qualificação stricto 

sensu de docentes e técnico-administrativos, entre outros
56

.  

Na extensão, o Câmpus reúne um conjunto de atividades associadas ao ensino, à 

assistência estudantil, ao esporte e à cultura, a exemplo dos jogos internos do IFG, Festival de 

Artes, Semana de Ciência e Tecnologia (Secitec), além da oferta de cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), em parceria com o Ministério da Educação e o poder público 

estadual e municipal. 

Algumas atividades identificadas como atividades de pesquisa e de extensão são 

correlatas às existentes desde a época da Escola Técnica. Com a criação do IFG em 2008 e a 

                                                 
54

 Dados obtidos do relatório de gestão do IFG referente ao exercício de 2015. Para a localização do número de 

servidores, observou-se o constante na página 110 e 111 do relatório. A totalização de docentes do Câmpus 

Goiânia, apresentada na página 58 do mesmo relatório, é de 345. Considerando que os números foram 

informados para o cálculo de indicadores específicos e que podem ter sido elaborados em momentos distintos, 

dentro do mesmo ano de exercício, com possíveis contratações, rescisões e/ou aposentadorias, esta pesquisa 

tomou como referência de dados aqueles contidos no indicador da relação entre o número de servidores efetivos 

e temporários. 
55

 Instituto Federal de Goiás /Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (IFG/PROPPG). 
56

 Instituto Federal de Goiás /Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (IFG/PROPPG). 
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estruturação das pró-reitorias, essas atividades passaram a ser designadas como de pesquisa e 

extensão. No ensino, a inserção da Instituição na educação superior vem alterando a atuação 

do Câmpus Goiânia desde a transformação da Escola Técnica em Cefet e, progressivamente, 

exigindo novas condições de trabalho e de atuação institucionais.  

Os quadros e gráficos a seguir trazem informações sobre o desenho institucional na 

oferta de cursos e vagas regulares presenciais relativas ao ano de 2015, conforme 

apresentadas nos editais de seleção. O objetivo é dar uma visão aproximada do desenho 

institucional que está sendo construído desde então e que vem definindo o IFG, bem como 

oferecer uma visão da inserção do Câmpus Goiânia no contexto geral da Instituição no ensino. 

Em 2015, último ano da pesquisa, o Câmpus Goiânia do IFG ofertou 31 (trinta e um) 

cursos. O quadro 1 apresenta a oferta desses cursos, por nível, modalidade, turnos e vagas. 

Esses dados referem-se apenas aos cursos presenciais mantidos pela estrutura regular da 

Instituição, excluindo-se os cursos técnicos ofertados por meio do e-Tec, programa de 

educação profissional a distância, os cursos de formação inicial e continuada (FIC), os cursos 

inseridos em programas e projetos desenvolvidos em parcerias, com ou sem financiamento 

próprio.  

 

Quadro 1 – Oferta de Cursos e Vagas, Câmpus Goiânia – IFG 2015 

 
NÍVEL MODALIDADE CURSO VAGAS TURNO 

 

 

 

 

 

TÉCNICO 

 

 

 

 

 

INTEGRADO AO 

ENSINO MÉDIO 

Edificações 30 Matutino 

Eletrotécnica 30 Matutino 

Eletrônica 30 Matutino 

Telecomunicações 30 Matutino 

Instrumento Musical 30 Matutino 

Controle Ambiental 30 Matutino 

Mineração 30 Matutino 

 

INTEGRADO/EJA 

Serviço de Alimentação 60 Noturno 

Transportes 60 Noturno 

Informática para Internet 60 Noturno 

 

SUBSEQUENTE 

Eletrotécnica 60 Noturno 

Mecânica 30 Noturno 

Mineração 30 Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHARELADO 

Engenharia Ambiental 30 Matutino 

 Engenharia Cartográfica e de 

Agrimensura 

30 Matutino 

Engenharia de Civil 30 Noturno 

Engenharia de Controle e 

Automação 

60 Matutino 

Engenharia Elétrica 30 Noturno 

Engenharia Mecânica 60 Matutino 

Engenharia de Transportes 30 Matutino 
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GRADUAÇÃO 

Química 30 Noturno 

Sistemas de Informação 30 Noturno 

Turismo 30 Noturno 

 

 

LICENCIATURA 

Licenciatura em Física 60 Vespertino 

Licenciatura em História 60 Vespertino 

Licenciatura em 

Letras/Português 

60 Vespertino 

Licenciatura em Matemática 60 Vespertino 

Licenciatura em Música 60 Vespertino 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU Especialização em Matemática 30 Vespertino 

 LATO SENSU Esp. em Políticas e Gestão da 

Educação Profissional 

30 Noturno 

STRICTO SENSU Mestrado em Tecnologias de 

Processos sustentáveis 

21 Vespertino 

Fonte: http://selecao.ifg.edu.br/ Acesso em: 17/05/2016. 

 

 

Os gráficos a seguir trazem uma visualização do desenho institucional na oferta de 

cursos pelo IFG – Câmpus Goiânia, bem como do imbricado processo de atendimento à lei de 

criação dos Institutos Federais no que se refere aos percentuais de vagas na educação 

profissional técnica de nível médio, atividade fim e prioritária dessas instituições. 

Do total de cursos com oferta de vagas em 2015 pelo Câmpus Goiânia, 48,4% estavam 

concentrados na graduação e 9,7% na pós-graduação, conforme mostra o gráfico 1, 

considerando que a atuação do Câmpus Goiânia na educação superior teve início somente a 

partir da transformação da Escola Técnica em Cefet, em 1999, e que até 2008 essa atuação 

ficou restrita aos cursos superiores de tecnologia, todos em extinção, é possível afirmar que o 

Câmpus atua em uma realidade institucional tensionada pela expansão acelerada da educação 

superior, redirecionada para os cursos de bacharelado e de licenciatura a partir de 2009. 

 

 

Gráfico 1 – Oferta de cursos por nível de ensino. Câmpus Goiânia – IFG 

 

 

http://selecao.ifg.edu.br/
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O gráfico 2 traz a distribuição da oferta de cursos considerando as modalidades de 

ensino. Os cursos de bacharelado responderam pelo maior percentual de cursos ofertados, 

com 32,3%; e a oferta dos cursos técnicos, por sua vez, ficou distribuída em três modelos de 

atuação, que envolvem públicos e situações específicas, com ou sem vínculo direto com a 

escolarização básica de nível médio na Instituição: integrado ao ensino médio, para alunos da 

faixa etária regular com 22,6% do total de cursos; integrado ao ensino médio na modalidade 

de educação de jovens e adultos, EJA, com 9,7% dos cursos; e subsequente ao ensino médio, 

também com 9,7% dos cursos. 

 Os percentuais de cursos ofertados por modalidade de ensino revelam a 

preponderância dos cursos superiores sobre os cursos técnicos e a persistência da atuação 

institucional no ensino técnico sem vínculo direto com a elevação de escolaridade deflagrada 

pelo Decreto n.º 2.208 de 1997 e mantida pela legislação que o revogou. A oferta dos cursos 

de licenciatura pelo Câmpus Goiânia teve início em 2009 e foi viabilizada com o amparo legal 

da lei de criação dos Institutos Federais que estabeleceu a obrigatoriedade da oferta de, no 

mínimo, 20% das vagas nas licenciaturas, a cada exercício
57

. 

 

Gráfico 2 – Oferta de cursos por modalidade de ensino. Câmpus Goiânia – IFG 

 

 

 

Na distribuição das vagas por nível de ensino, gráfico 3, cresce a participação dos 

cursos superiores sobre os cursos técnicos. Na relação do número de cursos, a graduação 

responde por 48,4% da oferta, conforme explorado no gráfico 2. No tocante às vagas, a 

graduação responde por 52,76% da oferta. No ensino técnico, enquanto o número de cursos 

corresponde a 41,9% (gráfico 2), a oferta de vagas representa 40,77% do total de vagas 

ofertadas em 2015. No Câmpus Goiânia, há uma inversão do que estabeleceu a lei de criação 

                                                 
57

 Estabelecido no artigo 8º da Lei 11.892/2008. 
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dos Institutos Federais, que fixou o mínimo de 50% das vagas no ensino técnico, 

preferencialmente, integrado ao ensino médio.  

 

Gráfico 3 – Oferta de vagas por nível de ensino. Câmpus Goiânia – IFG 2015 

 

  

 

No gráfico 4, distribuição das vagas por modalidade de ensino, a educação básica de 

nível médio ofertada por meio dos cursos técnicos integrados ao ensino médio para alunos na 

faixa etária regular e na modalidade de educação de jovens e adultos, EJA, correspondeu a 

31,18%. Pode-se afirmar que, na distribuição das vagas ofertadas em 2015, o Câmpus Goiânia 

contemplou 31,18% na educação básica e 52,76% na educação superior.  

 

 

Gráfico 4 – Oferta de vagas por modalidade de ensino. Câmpus Goiânia – IFG 

 

 

   

A configuração institucional do Câmpus Goiânia em 2015 está diretamente ligada à 

transformação da Escola Técnica em Cefet em 1999, ao processo de expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional iniciado em 2007 e à criação do Instituto Federal de Goiás 
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em 2008. Esses processos impuseram condições objetivas e subjetivas de existência e 

manifestação institucionais, muito distintas daquelas vividas na Escola Técnica Federal de 

Goiás. Esse processo se deu pela conservação da oferta do ensino técnico desvinculado da 

educação básica de nível médio e pela inserção institucional em diversos programas de 

governos, a exemplo do Pronatec. A predominância da atuação na educação superior, 

inicialmente pela ênfase nos cursos de tecnologia e, após 2008, pela predominância dos cursos 

de bacharelado, especialmente nas engenharias, recoloca a questão da atuação institucional na 

educação básica.  

Os dados de oferta de cursos e vagas pelos demais câmpus do IFG em 2015, quadro 2, 

evidenciaram que a Instituição assegurou o cumprimento das exigências legais de oferta 

mínima de vagas na educação profissional técnica de nível médio, “preferencialmente” na 

forma integrada à educação básica, pelas ofertas dos Câmpus localizados no interior do 

Estado.  

 

Quadro 2 – Oferta de Cursos e Vagas - Demais Câmpus IFG 2015 

 

Cursos técnicos integrados ao ensino médio 

CÂMPUS ÁGUAS LINDAS 

CURSO VAGAS TURNO 

Vigilância em Saúde 30 Integral 

Análises Clínicas 30 Integral 

Meio Ambiente 30 Integral 

CÂMPUS ANÁPOLIS 

CURSO VAGAS TURNO 

Comércio Exterior 30 Integral 

Edificações 30 Integral 

Química 30 Integral 

CÂMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

CURSO VAGAS TURNO 

Agroindústria 30 Integral 

Edificações 30  Integral 

Química 30 Integral 

CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS 

CURSO VAGAS TURNO 

Agroecologia 30 Integral 

Edificações 30 Integral 

Produção de Áudio e Vídeo 30 Integral 

CÂMPUS FORMOSA 
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CURSO VAGAS TURNO 

Biotecnologia 30 Integral 

Saneamento 30 Integral 

CÂMPUS GOIÂNIA OESTE 

CURSO VAGAS TURNO 

Nutrição e Dietética 30 Integral 

CÂMPUS INHUMAS 

CURSO VAGAS TURNO 

Informática 30 Integral 

Química 30 Integral 

Agroindústria 30 Integral 

CÂMPUS ITUMBIARA 

CURSO VAGAS TURNO 

Eletrotécnica 30 Integral 

Química 30 Integral 

CÂMPUS JATAÍ 

CURSO VAGAS TURNO 

Edificações 30 Integral 

Eletrotécnica 30 Integral 

CÂMPUS LUZIÂNIA 

CURSO VAGAS TURNO 

Edificações 30 Integral 

Informática para Internet 30 Integral 

Química 30 Integral 

CÂMPUS SENADOR CANEDO 

CURSO VAGAS TURNO 

Automação Industrial 30 Integral 

Mecânica 30 Integral 

CÂMPUS URUAÇU 

CURSO VAGAS TURNO 

Edificações 30 Integral 

Informática 30 Integral 

Química 30 Integral 

CÂMPUS VALPARAÍSO 

CURSO VAGAS TURNO 

Automação Industrial 30 Integral 

Mecânica 30 Integral 

 

Cursos técnicos subsequentes ao ensino médio 

CAMPUS ITUMBIARA 

CURSO VAGAS TURNO 
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Eletrotécnica 30 Noturno 

CAMPUS JATAÍ 

CURSO VAGAS TURNO 

Agrimensura 60 Noturno 

 

 

 Cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e 

adultos - EJA 

CAMPUS ÁGUAS LINDAS 

CURSO VAGAS TURNO 

Enfermagem 60 Noturno 

CAMPUS ANÁPOLIS 

CURSO VAGAS TURNO 

Transporte de Cargas 30 Noturno 

Secretaria Escolar 30 Noturno 

CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

CURSO VAGAS TURNO 

Modelagem do Vestuário 30 Noturno 

Panificação 30 Noturno 

CAMPUS CIDADE DE GOIÁS 

CURSO VAGAS TURNO 

Artesanato 30 Noturno 

CAMPUS FORMOSA 

CURSO VAGAS TURNO 

Manutenção e Suporte em Informática 30 Noturno 

Edificações 30 Noturno 

CAMPUS GOIÂNIA OESTE 

CURSO VAGAS TURNO 

Enfermagem 30 Noturno 

CAMPUS INHUMAS 

CURSO VAGAS TURNO 

Panificação 30 Noturno 

CAMPUS ITUMBIARA 

CURSO VAGAS TURNO 

Agroindústria 60 Noturno 

CAMPUS JATAÍ 

CURSO VAGAS TURNO 

Secretariado 60 Noturno 

CAMPUS SENADOR CANEDO 

CURSO VAGAS TURNO 

Refrigeração e Climatização 60 Noturno 
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CAMPUS URUAÇU 

CURSO VAGAS TURNO 

Comércio 60 Noturno 

CAMPUS VALPARAÍSO 

CURSO VAGAS TURNO 

Eletrotécnica 60 Noturno 

 

 

Cursos superiores de graduação 

CAMPUS ANÁPOLIS 

CURSO VAGAS TURNO 

Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade 30 Matutino 

Licenciatura em Química 30 Noturno 

Licenciatura em Ciências Sociais 30 Noturno 

Tecnologia em Logística 30 Noturno 

CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

CURSO VAGAS TURNO 

Bacharelado em Engenharia Civil 30 Noturno 

Licenciatura em Dança 30 Noturno 

Licenciatura em Pedagogia /Libras 30 Noturno 

CAMPUS CIDADE DE GOIÁS 

CURSO VAGAS TURNO 

Bacharelado em Cinema e Vídeo 30 Noturno 

Licenciatura em Artes Visuais 30 Noturno 

CAMPUS FORMOSA 

CURSO VAGAS TURNO 

Bacharelado em Engenharia Civil 30 Noturno 

Licenciatura em Ciências Biológicas 30 Noturno 

Licenciatura em Ciências Sociais 30 Noturno 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 30 Matutino 

CAMPUS GOIÃNIA OESTE 

CURSO VAGAS TURNO 

Licenciatura em Pedagogia 60 Noturno 

CAMPUS INHUMAS 

CURSO VAGAS TURNO 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 30 Noturno 

Bacharelado em Sistemas de Informação 30 Matutino 

Licenciatura em Química 30 Noturno 

CAMPUS ITUMBIARA 
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CURSO VAGAS TURNO 

Bacharelado em Engenharia Elétrica 60 Vespertino 

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação 30 Matutino 

Licenciatura em Química 60 Noturno 

CAMPUS JATAÍ 

CURSO VAGAS TURNO 

Bacharelado em Engenharia Civil 30 Noturno 

Bacharelado em Engenharia Elétrica 30 Matutino 

Licenciatura em Física 30 Noturno 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 30 Noturno 

 

 

CAMPUS LUZIÂNIA 

CURSO VAGAS TURNO 

Bacharelado em Sistemas de Informação 30 Noturno 

Licenciatura em Química 60 Noturno 

CAMPUS URAÇU 

CURSO VAGAS TURNO 

Bacharelado em Engenharia Civil 30 Vespertino 

Licenciatura em Química 60 Noturno 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 30 Noturno 

CAMPUS VALPARAÍSO 

CURSO VAGAS TURNO 

Licenciatura em Matemática 30 Noturno 

Fonte: http://www.ifg.edu.br/selecao/. 
 

 

 

O gráfico 5 traz, em porcentagem, a distribuição da oferta de cursos por nível de 

ensino pelos demais câmpus do IFG no ano de 2015, excetuando-se o Câmpus Goiânia. 

Enquanto nos demais câmpus prevaleceu a oferta de cursos técnicos, com 61,25% de cursos, 

no Câmpus Goiânia prevaleceu a oferta de cursos na educação superior, com 48,4% na 

graduação e 9,7% na pós-graduação, conforme apresentado no gráfico 1.  
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  Gráfico 5 – Cursos por nível de ensino. Demais Câmpus - IFG 2015 

 

  

 

O gráfico 6 apresenta a distribuição de vagas ofertadas em 2015 pelos demais câmpus 

do IFG, por nível de ensino, excetuando-se o Câmpus Goiânia. Enquanto nos demais câmpus 

agrupados a oferta de vagas nos cursos técnicos representou 59,79% das vagas ofertadas em 

2015, no Câmpus Goiânia a oferta de vagas predominou nos cursos superiores com 52,76% 

das vagas para os cursos de graduação e 6,47% nos cursos de pós-graduação, conforme 

explorado no gráfico 3.   

 

 Gráfico 6 - Vagas por nível de ensino. Demais Câmpus - IFG 2015 

 

 

 

O gráfico 7 mostra a distribuição da oferta de cursos por nível de ensino considerando 

todos os câmpus do IFG, incluindo o Câmpus Goiânia. Ao incluir o Câmpus Goiânia na 

totalização da oferta de cursos, a graduação respondeu por 40,54% e a pós-graduação por 
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3,60%. Já o total da oferta de cursos técnicos pelo conjunto dos câmpus do IFG, incluindo o 

Câmpus Goiânia, representou 55,86%, enquanto no Câmpus Goiânia essa oferta correspondeu 

a 41,9% (gráfico 1), e nos demais câmpus agrupados, excluindo o Câmpus Goiânia, essa 

oferta representou 61,25%, conforme mostra o gráfico 5. 

 

 

  Gráfico 7 - Cursos por nível de ensino – IFG 2015 

 

   

 

O gráfico 8 mostra a distribuição da oferta de vagas por nível de ensino considerando 

todos os câmpus do IFG, incluindo o Câmpus Goiânia. Ao incluir a oferta de vagas do 

Câmpus Goiânia, a educação superior no IFG, em 2015, respondeu por 43,59% de vagas na 

graduação e 2,49% na pós-graduação. No ensino técnico, representou 53,93%. A oferta de 

vagas na educação superior pelo IFG em 2015 foi inferior ao verificado no IFG-Câmpus 

Goiânia isoladamente, e superior à oferta de vagas no ensino técnico pelo Câmpus Goiânia 

(gráfico 3).  
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Gráfico - 8 Vagas por nível de ensino – IFG 2015 

 

 

   

 

À exceção dos câmpus de Jataí, Itumbiara e Goiânia que atuam, também, na oferta do 

ensino técnico subsequente ao ensino médio, todos os demais câmpus concentraram a atuação 

no ensino técnico de forma integrada ao ensino médio. Todos os demais câmpus ofertaram o 

ensino técnico integrado em tempo integral com três anos de duração, enquanto o Câmpus 

Goiânia atuou no ensino técnico integrado em tempo parcial com quatro anos de duração. A 

análise comparativa dos dados de oferta dos demais câmpus agrupados e do Câmpus Goiânia 

revela o intricado processo de definição das estruturas, das ações e das relações institucionais, 

processo esse que não se encerra nos limites das políticas públicas e dos embates políticos 

internos à Instituição.  

Ao responderem pelo maior percentual de cursos e vagas na educação profissional 

técnica de nível médio, os demais câmpus viabilizaram o cumprimento, pelo IFG, do mínimo 

de 50% das vagas no ensino técnico, preferencialmente, integrado ao ensino médio, conforme 

estabelecido na lei de criação dos Institutos Federais. O Câmpus Goiânia, ao persistir na 

oferta dos cursos técnicos, sinalizou que, ainda que a educação superior tenha se constituído 

em atividade fim e prioritária nos dois últimos períodos da pesquisa, de 1997 a 2005 e de 

2006 a 2015, a Instituição está enraizada na educação básica e profissional que historicamente 

a definiu e que a diferencia ao atuar na educação superior. 

 

 

 



111 

 

3.1 O IFG – Câmpus Goiânia: da Escola de Aprendizes Artífices ao Instituto Federal de 

Goiás – a integração e a desintegração do ensino médio e técnico  

 

A contextualização da origem histórica do Câmpus na década de 1940 e sua trajetória 

nas décadas seguintes buscou compreender o papel do ensino técnico e da Instituição naquele 

contexto e o seu enraizamento na lógica de inserção do Estado e do país na dinâmica de 

expansão e de crise da produção e do trabalho sob a lógica do capital. As contradições desse 

processo, ao mesmo tempo em que afirmaram o papel social da Instituição na educação 

escolar e profissional dos jovens e dos jovens e adultos, colocaram em xeque os limites das 

políticas públicas e das ações institucionais na educação profissional técnica de nível médio 

no Brasil.  

O Câmpus Goiânia do IFG constituiu-se na herança histórica das Escolas de 

Aprendizes Artífices criada em 1909, em cada uma das capitais dos estados do país. Em 

Goiás, a escola foi construída na cidade de Vila Boa de Goiás, Cidade de Goiás, antiga capital 

do Estado. A criação dessas instituições voltadas para a aprendizagem de diferentes ofícios, 

ainda na Primeira República, respondia mais diretamente a interesses políticos que 

econômicos
58

. Criadas para abrigar crianças e jovens “desvalidos da sorte” e dar-lhes um 

ofício “útil”, essas escolas tinham como foco o disciplinamento do trabalho fabril e as 

primeiras instruções escolares. Conter a “ociosidade ignorante, escola do vício e do crime”
59

 

das camadas pobres da população urbana, sem alternativa de integração econômica e social, 

passava pela inculcação de expectativas que correlacionassem escolarização primária, 

qualificação manual e inserção no mercado de trabalho e emprego.  

A consolidação da República, preservando as bases da dominação econômica e 

política das elites, assentada no monopólio da terra, na propriedade privada dos meios de 

produção no campo e na cidade e na exploração do trabalho sob diferentes formas de sujeição 

e controle passava, portanto, pela presença do Estado na ampliação do sistema escolar, 

voltado, também, para as classes trabalhadoras, mesmo nas regiões de incipiente 

desenvolvimento urbano, como se observava em Goiás.  

O estranhamento, a indiferença e a desconfiança da maior parte da população com 

relação ao processo que pôs fim ao Império e instaurou a República, ressaltados por Carvalho 

(1987), são indicativos do arranjo das forças políticas no poder e da configuração de uma 

                                                 
58

 Sobre a criação das escolas de aprendizes artífices, ver Cunha (2005). 
59

 DECRETO Nº 7.566, DE 23 DE SETEMBRO DE 1909. 
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República sem cidadãos.
60

 Esse arranjo se veria novamente abalado pelos processos externos 

e internos que marcaram o fim dos anos 1920 e início dos anos 1930. Desses processos, 

repercutiu a segunda herança histórica na constituição do Câmpus Goiânia, a ideologia 

impressa na transferência da capital do Estado da Cidade de Goiás para Goiânia.  

O trabalho de pesquisa de Magalhães (2015) traz uma leitura do sentido da goianidade 

enquanto construção política, ideológica e cultural associada à dinâmica de integração do país 

à lógica de expansão do capital. Para o autor, a inserção do país na lógica da ocidentalização 

das relações capitalistas de produção, via americanismo, a partir dos anos 1930, implicou a 

ampliação e a integração das fronteiras regionais. A Marcha para o Oeste, ao incorporar o 

Estado de Goiás à lógica da expansão da fronteira agrícola, também promoveu a expansão das 

atividades urbanas e industriais, próprias das políticas de desenvolvimento inauguradas por 

meio da revolução/restauração de 1930, afirmadas no chamado Estado Novo e estendidas para 

o período da ditadura civil-militar em 1964.  

Ao analisar o processo de transferência da capital do Estado da Cidade de Goiás para 

Goiânia, as definições políticas e institucionais que envolveram a construção da Cidade, o 

repatriamento e instalação das instituições, dentre elas as escolas, Magalhães (2015) recupera 

os elementos mobilizados em torno da goianidade como mercadoria, sobretudo como 

procedimento de razão que incorpora a dimensão mítica no movimento de adesão ao processo 

de integração do país à dinâmica do capital. Nesse movimento, prevalece a acomodação entre 

os setores tradicionais e as novas representações; entre elas, os intelectuais mobilizados na 

construção política e ideológica desse novo consenso ativo.  

A promessa do moderno e de futuro, incorporada ao empreendimento político, 

econômico e social representado pela construção da cidade, no entanto, deu-se na recriação e 

na potencialização das desigualdades estruturais e estruturantes da sociedade. Esse processo, 

concretamente vivido, ganhou expressão na ocupação desigual do espaço urbano e no 

atendimento deficitário nas diversas áreas, saúde, educação e trabalho. Para o autor, a 

experiência civilizatória burguesa em Goiás é uma síntese explicativa da dialética da 

modernização brasileira e das contradições da inclusão do país no sistema de acumulação do 

capital, que 

 

 

[...] além de produzir um tipo de desenvolvimento econômico, também cria 

uma experiência civilizatória que é ao mesmo tempo valor de uso, valor de 

troca, trabalho uma espécie de mercadoria e, por assim dizer, totalidade 
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 Sobre o sentido da cidadania que emerge com a República no Brasil, ver Carvalho (1987). 
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ideológica, ou seja, expressa-se como segredo, fetiche. (MAGALHÃES, 

2015, p. 147).  

 

O sentido da goianidade, trazidos pelo autor, reuniu premissas de ordem econômica, 

de suporte espiritual, cultural e ideológico no processo de modernização sem modernidade, 

construído na negação da vida pública como espaço de realização de direitos.  

O que de fato havia no Brasil nesse período, que se estende e incorpora ao ideário da 

goianidade, era a efetiva articulação de interesses entre o capital industrial, comercial e 

financeiro em um arranjo que se desenvolveu em conjunção com o capital agroexportador, 

organizado como empresa agrícola desde os tempos coloniais
61

 e, notadamente, com a 

economia cafeeira no século XIX
62

. Esse movimento constituiu a base material das relações 

entre o capital e o trabalho no Brasil, inscrita nas relações de propriedade marcadas pelo 

monopólio da terra.  

Foram as transformações das décadas de 1930 e 1940 que arrebataram os discursos de 

modernidade
63

 que ecoavam na bandeira da transferência da capital do Estado e no elenco de 

instituições que deveriam dar suporte à consecução de seus objetivos; inclusive, o de integrar 

o Estado de Goiás no movimento mais amplo de inserção do país na dinâmica da 

modernização. 

O cenário da crise econômica mundial de 1929 com reflexos diretos sobre o padrão de 

acumulação escudado na empresa agroexportadora e no equilíbrio político das oligarquias a 

ela associadas; a recomposição das forças políticas e econômicas e das formas de exercício do 

poder, no contexto da emergência dos Estados na disputa política dominada por São Paulo e 

Minas Gerais; a formação de um proletariado urbano e a constituição das organizações 

operárias, tenazmente combatidas, tudo isso são elementos que matizaram a construção do 

discurso da modernização no Brasil. 

 Aliado a esse contexto, a ausência de alternativas econômicas imediatas que 

repusessem as bases da dominação política local impulsionou a transferência da capital da 

Cidade de Goiás para Goiânia. Passadas as turbulências políticas do início dos anos 1930, as 
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 Sobre o caráter de empresa agrícola da economia colonial no Brasil, ver Cardoso (1979); Prado Júnior (1980); 

Novais (1980). 
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 Sobre a relação entre a economia cafeeira e as origens da industrialização no Brasil, ver Silva (1985). 
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 O termo modernidade assume aqui o sentido restrito de inserção do país nos padrões da produção industrial 

capitalista, modernização como industrialização, e nos marcos culturais civilizatórios referenciados na 

urbanidade, característico da trajetória histórica do ocidente e expressos na tradição iluminista. Em um e em 

outro caso, o que se viu foi uma adequação à tradição histórica da dominação subserviente, característica do 

colonialismo e da heteronomia na constituição da nação e, por extensão, o caráter conservador e excludente das 

relações sociais e políticas e dos direitos individuais e de cidadania. Sobre o tema da modernidade e da 

cidadania, ver Gay (1988); Harvey (1993); Willians (2011); Berman (2007); Marshall (1967); Carvalho (1987); 

Castel (2005). 
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transformações políticas e econômicas dos períodos seguintes consolidaram uma nova ordem 

econômica, social e urbana, constituída pela forte aliança e coesão dos setores do grande 

capital e pela emergência do operariado urbano com pautas e bandeiras que pressionavam e 

pressionam a tradição patrimonialista do Estado e da política brasileira.  

A crise do modelo agroexportador assentado na cultura do café, o fomento às 

atividades industriais e urbanas, especialmente a partir dos anos 1940, o protagonismo 

político de setores econômicos e sociais regionais na disputa do poder dominante e nos 

processos de reconfiguração das relações do Estado com a sociedade
64

 repercutiram na 

ramificação do discurso de mudança identificada na contraposição entre o arcaico e o 

moderno, o velho e o novo.  

Símbolo desse processo e ideologia, a construção da Escola Técnica de Goiânia, 

concebida inicialmente como Liceu Industrial, que não chegara a se efetivar, compõe o 

conjunto de obras públicas destinadas a dar significado político, econômico, social e 

administrativo para a cidade planejada para ser a nova capital do Estado. Construída na 

década de 1930 e inaugurada na década seguinte, a Instituição abrigava no seu projeto 

arquitetônico a residência do diretor-geral, muito comum nas escolas agrícolas até os dias 

atuais. Ajustada ao ideário que inspirou o projeto da cidade, a construção da Escola 

contemplou a instalação de um teatro, reinaugurado em 2011. Para Magalhães (2015, p. 79), 

“[...] pode-se dizer que a escola participara ativamente na invenção da tradição goiana, ou 

seja, contribuíra diretamente para o florescimento do ‘consenso ativo’ que fundara a 

particularidade da modernização brasileira, qual seja passiva ou articulada pelo alto”.  

 A figura 4 traz a imagem dos prédios que originalmente abrigaram a casa do diretor e 

o teatro da Instituição que foi palco do batismo cultural da Cidade com a realização de uma 

grande feira de exposição. “A ideia era atrair todos os tipos de mercadores para a nova capital. 

Seria a forma ideal de abrir para o mundo a cidade inventada e, ainda, a oportunidade de 

confirmá-la em sua tradição católico-cristã” (MAGALHÃES, 2015). 
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 O estudo de Cunha (2005), ao abordar essa nova configuração das relações do Estado com a sociedade, 

destaca o imbricamento do público e do privado no protagonismo econômico assumido pelo Estado e, ao mesmo 

tempo, a sua permeabilidade a estes mesmos interesses, privados. Na perspectiva do trabalho e dos 

trabalhadores, o autor destaca o papel do Estado na mediação de conflitos entre estes e o patronato e, ao mesmo 

tempo, a tutela de suas organizações. Esse papel permitiu o equilíbrio de forças e legitimou o Estado Novo como 

resultado da efervescência política e social dos anos 1930.  
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Figura 4 – Vista lateral do prédio da Escola Técnica de Goiânia (1942) 
 

 

  Fonte: PIRES (2014). 

 

 

A realização do batismo cultural da cidade durante a exposição cultural e econômica 

de Goiânia no interior da Escola Técnica recém-construída demonstrava os interesses e as 

articulações que a integravam ao projeto de modernização do Estado. A figura 5 ilustra o 

evento que marcou a história da Instituição e se reproduziu nos períodos seguintes. No 

período pesquisado, a feira se reproduziria como importante momento que reunia empresas e 

empresários, profissionais das áreas técnicas e tecnológicas, egressos dos cursos ofertados 

pela Escola Técnica Federal de Goiás e pelo Cefet. Esse evento foi perdendo força ao longo 

dos anos de 1990 e reapareceu em 2004, sob a forma de conferências e exposições realizadas 

pelo Câmpus por ocasião da Semana Nacional de Tecnologia (SNT), a partir da coordenação 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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Figura 5 – Pátio da Escola Técnica de Goiânia no batismo cultural da cidade (1942) 

 

  Fonte: PIRES (2014). 

 

 

No plano discursivo, a instalação da Escola Técnica na nova capital, mais do que uma 

transferência espacial, correspondia a expectativas sociais mobilizadas na defesa da expansão 

industrial e urbana que, desde o fim do século XIX e início do XX, contrapunham interesses 

da oligarquia agrária e de setores ligados ao desenvolvimento industrial e urbano. Ainda que 

essa tensão política ecoasse em Goiás como reflexo de processos concretamente vividos pelos 

grandes centros econômicos e políticos do país, na prática, resvalava sobre interesses que 

reacomodavam as oligarquias dominantes no Estado e fomentavam o desenvolvimento 

econômico, especialmente na construção da infraestrutura e equipamentos urbanos.  

Nas políticas de educação profissional, o papel assumido pelo Estado brasileiro junto 

ao empresariado a partir da década de 1930 conduziu à criação do Sistema Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), dirigido pelo patronato e com suporte de recursos públicos, 

mesclando o público e o privado, como destacado por Cunha (2005). As Escolas Técnicas 

Federais e as instituições do Sistema S passaram a responder pela qualificação profissional 

dos trabalhadores, as primeiras pela integração com os processos de escolarização e as 

segundas por meio dos cursos de aprendizagem, sem vínculo com o sistema escolar.  

A existência e a expansão dos sistemas de aprendizagem ligados ao setor produtivo e a 

constituição das escolas técnicas como autarquias federais no final dos anos 1950 marcaram a 

trajetória da educação profissional no Brasil nos anos seguintes sob três aspectos: primeiro, a 

aproximação dessas instituições com as organizações patronais e o setor produtivo, como 

sujeitos a quem se dirige, prioritariamente, a formação de profissionais e, secundariamente, 
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aos jovens que necessitam de escolarização básica e inserção profissional; segundo, a 

polarização dos investimentos públicos tendendo ao apoio preferencial às agências do setor 

privado com esparsos vínculos com a escolaridade dos jovens trabalhadores; e terceiro, a 

vinculação das instituições federais com a escolarização dos trabalhadores como contraface da 

profissionalização e sua identificação como instituição escolar, de natureza acadêmica e 

profissional.  

A constituição dos sistemas de aprendizagem ligados à indústria e ao comércio, ainda 

na década de 1940, apontava para as mudanças de percurso dos cursos industriais mantidos 

pelo sistema escolar e sinalizava para a separação entre os processos de escolarização e de 

preparação para o trabalho. De acordo com Cunha (2005), até o início da segunda metade do 

século XX, os cursos industriais eram tidos como a escola profissional por excelência, 

vinculada à formação escolar primária e ao 1º ciclo do ensino secundário profissional, ginásio 

industrial. Nos anos 60 do século passado, esses cursos foram sendo integrados à escola 

básica, deixando de atuar na qualificação profissional imediata. Os cursos de aprendizagem 

mantidos pelo Sistema S passaram a responder pela oferta desses cursos aos trabalhadores, 

porém sem vínculo com a elevação de escolaridade.  

A capacitação profissional nos cursos de aprendizagem se inseria nas funções de “chão 

de fábrica”. Já os cursos do 2º ciclo do ensino secundário profissional foram se constituindo 

nos cursos técnicos, equivalentes ao ensino de 2º grau e vinculados às carreiras intermediárias 

dos ramos industriais. Essa estrutura de cursos e de oferta envolvendo as instituições públicas 

e privadas correspondia às estruturas hierárquicas da produção e do trabalho, ao mesmo 

tempo em que mantinha a dualidade dos sistemas de educação. 

A expansão industrial e urbana dos anos 1940 impulsionou a transformação das 

escolas de aprendizes artífices nas escolas técnicas, o reconhecimento da carreira de técnico e 

a sua regulamentação nas décadas seguintes.
65

 A constituição da carreira de técnico esteve 

intimamente associada ao papel das escolas técnicas federais na formação escolar e na 

qualificação profissional dos jovens no ensino técnico, à inserção dos egressos nos conselhos 

profissionais e à sua absorção pelo mercado de trabalho, em especial pelas empresas de base, 

de bens de produção, fomentadas pelo Estado, especialmente entre os anos 1950 e 1970.  

Durante a ditadura civil-militar, sob o ditame da ordem e do progresso, a Escola 

Técnica Federal de Goiás estampou em sua fachada a insígnia “Brasil Terra da Paz” (figura 6) 
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 Cunha (2005, p. 112-119) indica o registro da primeira turma de técnicos industriais pelo Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia em 1946 e a primeira medida legal de regulamentação da profissão em 

1968, com a especificação de atribuições. 
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e selou a marca do compromisso institucional com o oficialismo que, via de regra, permeia o 

posicionamento político das instituições que compõem a Rede Federal, frente às políticas e 

programas de governo e de Estado ainda hoje. Essa característica, no entanto, não está isenta 

de contradições e questionamentos que, em diferentes momentos, possibilitaram o seu 

enfrentamento. A figura 6 traz a imagem da fachada da Escola Técnica Federal de Goiás que 

sustentou essa insígnia até o início dos nos 2000.  

 

 

Figura 6 – Praça frontal e vista da fachada principal da Escola Técnica Federal de Goiás, com os 

dizeres “Brasil Terra da Paz”. Ano aproximado: 1976 

 

 

   Fonte: PIRES (2014).  

 

 

Após o golpe civil-militar de 1964 e até meados dos anos de 1980, o modelo de 

desenvolvimento econômico se assentou sobre o predomínio de uma estrutura organizacional 

do trabalho herdada do Estado Novo. A expansão da atuação empresarial do Estado, com a 

criação de mais de duzentas estatais
66

, consolidou, também, uma demanda de profissionais 

egressos dos cursos técnicos das Escolas Federais.  

Em Goiás, entre os anos de 1960 e 1980 a inserção da Escola Técnica no contexto das 

relações econômicas, políticas, sociais e culturais do Estado sedimentou os vínculos da 

Instituição com o setor produtivo e as agências públicas, especialmente as ligadas aos setores 

de energia, saneamento básico, transportes e comunicação; com as entidades de regulação das 

carreiras profissionais; com as representações patronais e suas agências de formação e 

treinamento; e com as ações do poder político local e seus representantes, muitos dos quais 
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 De acordo com Germano (1990, p. 94), entre os anos 1966 e 1967 foram criadas cerca de 210 empresas 

estatais, chegando em 1976 ao total de 571 empresas nas três esferas administrativas, União, Estados e 

Munícipios. 
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egressos de seus cursos
67

.  

Foi no reflexo tardio da crise econômica mundial do início dos anos 1970 que 

desequilibraram as economias mundiais e deu início a uma nova onda liberal, sob a vertente 

neoliberal escudada no culto do livre mercado. Assim, a crise econômica, política e social no 

Brasil foi canalizada para a contestação da ditadura civil-militar e para a defesa do processo 

de democratização do país. Foi nesse contexto que a ideologia desenvolvimentista encontrou 

seus limites e questionamentos.  

A expansão da atuação do Estado na produção, com a criação de mais de duzentas 

estatais
68

, consolidou, também, uma demanda de profissionais egressos dos cursos técnicos 

das escolas federais. Será no reflexo tardio da crise mundial do petróleo de 1973, a qual 

desequilibrou as economias mundiais e deu início a uma nova onda liberal, sob a vertente 

neoliberal escudada no culto do livre mercado, combinada à crise econômica, política e social, 

canalizada para a contestação da ditadura civil-militar e para a defesa do processo de 

democratização do país, que esse processo encontrará seus limites e questionamentos.  

A crise econômica mundial nos anos 1970 e a transição do padrão de acumulação 

taylorista-fordista para o padrão de “acumulação flexível”, a que se refere Harvey (1993), 

colocaram em xeque essa estrutura e as relações de trabalho e emprego. É no contexto dos 

desdobramentos dessa crise e dos embates políticos e sociais dela decorrentes, global e 

localmente, que se situa a temática da educação profissional técnica de nível médio, objeto 

desta pesquisa. 

Em 1986, as escolas técnicas federais foram autorizadas a criar Unidades de Ensino 

Descentralizadas (Uned), fora das capitais. Esse processo representou a primeira expansão da 

Rede Federal, e foram criadas 36 novas unidades, ligadas às 19 escolas técnicas existentes 

(CUNHA, 2005). Em 1988, a Escola Técnica Federal de Goiás criou a Uned de Jataí, com 

atuação nos cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de Agrimensura, 

Edificações e Eletrotécnica. 

No entanto, o cenário político do país no final dos anos de 1980 e início dos anos de 

1990 foi marcado por uma série de questionamentos e ataques à manutenção da rede de 

escolas técnicas e agrotécnicas no âmbito da administração federal. O relatório de avaliação 
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 Sobre a estreita relação da Instituição com o setor produtivo, destaca-se a presença, ainda hoje, de 

representantes do Sistema S em seu Conselho Superior, órgão deliberativo previsto estatutariamente. Na relação 
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do ensino médio no Brasil, elaborado pelo Banco Mundial em 1989, ocupara-se de reunir 

elementos para a sua contestação e recomendava a participação do aluno no custeio dos 

cursos. Os debates em torno da definição das responsabilidades dos entes federados sobre os 

níveis de ensino indicavam a “pressão” pela estadualização das mesmas. 

Em todo o período, os questionamentos levantados acerca das instituições da rede 

federal de educação profissional partiam de dois pontos: primeiro, a ineficiência das 

instituições na resposta às necessidades de formação de mão de obra para o mercado de 

trabalho. Nesse aspecto, de acordo com o discurso propagado, pesava negativamente sobre as 

instituições o seu alto custo de instalação e manutenção, o reduzido número de instituições e o 

elevado número de professores em relação ao total de alunos atendidos, que de acordo com 

Goldemberg (1993), não ultrapassava a média de dez alunos por professor, menor que o 

observado em muitas universidades que uniam ensino e pesquisa. De acordo com essa linha 

de argumentação, esses fatores inviabilizavam a expansão da rede, pois, ao operar com um 

pequeno número de instituições, ela não respondia às necessidades do mercado de trabalho, 

diferentemente do que se verificava com os sistemas de aprendizagem geridos pelo 

empresariado, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).  

O segundo ponto levantado pelos críticos da manutenção das escolas técnicas no 

âmbito da administração federal incidia na compreensão de que havia um desvio de finalidade 

dessas instituições ao preparar o aluno para o ingresso na educação superior. O argumento era 

que a boa formação escolar dessas instituições na educação básica de nível médio e a sua 

gratuidade tornava-as atraente para os estudantes oriundos da classe média, cuja expectativa 

era o ingresso na educação superior, e não o exercício profissional como técnico. “São fatores 

como esses, geralmente ignorados pelos legisladores e pelas organizações corporativas, que 

aconselham uma estadualização da rede de escolas técnicas, com o repasse correspondente de 

recursos” (GOLDEMBERG, 1993).  

O impasse em torno da estadualização das escolas técnicas e agrotécnicas federais, 

defendido por Goldemberg, foi equacionado com a extensão do Projeto Cefet a todas as 

autarquias. Essa extensão, aprovada por lei em 1994
69

, assegurava a transferência dessas 

instituições do âmbito da educação básica para a educação superior, compondo o sistema de 

responsabilidade da União. Com essa saída política, ficou superada a pressão imediata em 

torno da estadualização das instituições e ampliaram-se as políticas de regulação e controle 
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sobre o seu funcionamento na educação superior, centrada nos cursos de tecnologia.  

As alterações no modelo de oferta do ensino técnico, separado da educação básica de 

nível médio, e a expansão dos cursos superiores de tecnologia deram os contornos acadêmicos 

dos Cefets. Em 1998 foi aprovada a lei fixando que a expansão da oferta de educação 

profissional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente 

poderia ocorrer em parceria com estados, municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou 

organizações não governamentais, que assumiriam a responsabilidade pela manutenção e 

gestão dos novos estabelecimentos de ensino
70

.  

Na primeira década da pesquisa, entre os anos de 1986 e 1996, a Escola Técnica 

Federal de Goiás atuou na oferta regular dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, 

replicados nos turnos diurno e noturno, sem distinção de currículo e de carga horária e com 

quatro anos de duração. O quadro 6 traz os cursos ofertados pela Escola Técnica Federal de 

Goiás (ETFG), entre os anos de 1986 a 1996.  

 

Quadro 3 – Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (ETFG) 

Agrimensura 

Edificações 

Eletrotécnica 

Estradas 

Mecânica 

Mineração 

Saneamento 

Telecomunicações 

 

 

Os cursos tinham como característica a compactação das áreas e disciplinas de 

educação geral, correspondente ao ensino médio. A ênfase na prática de campo, ainda 

presente nas práticas pedagógicas dos cursos, nos laboratórios e oficinas e no estágio 

curricular obrigatório, impunha demandas para as áreas de formação geral e orientava os 

programas de ensino, seja no sentido da sua instrumentalização, seja na expectativa da 

contextualização histórica e social do trabalho e sua relação com a preparação técnica dos 

jovens
71

. 

Os cursos guardavam correspondência com as áreas de expansão empresarial do setor 

público desde os anos 1970 e podem ser identificados em grande parte das escolas técnicas 

federais, como mostra Cunha (2005, p. 128). O aluno, ao término do terceiro ano do curso, 
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poderia requerer o diploma de auxiliar técnico. O diploma de técnico de nível médio na área 

de estudo era concedido mediante o término do quarto ano e com o cumprimento de todas as 

exigências do curso, incluindo o estágio curricular obrigatório.  

No segundo recorte temporal da pesquisa, de 1997 a 2005, por força da reforma do 

ensino técnico e da nova LDB, a Instituição atuou na educação básica e na educação 

profissional técnica de nível médio de forma separada, com turmas de ensino médio regular e 

com os cursos técnicos na forma concomitante ou sequencial ao ensino médio. Com a 

transformação da Escola Técnica em Cefet, teve início a oferta dos cursos superiores de 

tecnologia, no total de onze cursos. 

A Escola Técnica Federal de Goiás foi transformada no Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Goiás (Cefet – GO), em 1999. A criação do Cefet (GO) se deu com foco na 

implementação dos cursos superiores de tecnologia, sendo que o curso superior de Tecnologia 

em Redes de Comunicação foi implantado nesse mesmo ano, 1999. Um dos fatores que 

contribuiu para a afirmação das instituições federais de educação profissional na educação 

superior foi a regulamentação dos cursos superiores de tecnologia em 2002.  

Em 2002, o Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno aprovou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia, por meio da Resolução n.º 3, de 18 de dezembro de 2002. O lançamento da 

primeira versão do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia
72

 se deu em 2006. 

Os dois documentos e ainda o lançamento do segundo Catálogo em 2010 acabaram por exigir 

a adequação de projeto, carga horária de cursos e mudanças de habilitações no decorrer dos 

processos de reconhecimento e pós-reconhecimento de cursos. Essas questões acabaram por 

constituir, também, em fator de desenraizamento dos cursos junto à sociedade, ao mercado de 

trabalho e às instituições de educação superior, especialmente nos cursos de pós-graduação 

stricto sensu.  

O quadro 4 traz os cursos ofertados pelo Cefet (GO), unidade de Goiânia, sede da 

Instituição entre os anos de 1997 a 2005. A unidade de Jataí atuou com cursos superiores de 

tecnologia nas áreas de Construção de Edifícios e Informática. Ofertou ainda o curso de 
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 O primeiro Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia foi lançado em 2006 e já está na sua 

terceira versão. A segunda versão é de 2010 e a terceira foi lançada em 2016. O Catálogo “é um guia de 

informações sobre o perfil de competências do tecnólogo. Ele apresenta a carga horária mínima e a infraestrutura 

recomendada para cada curso. Referência para estudantes, educadores, instituições de ensino tecnológico e 

público em geral, serve de base também para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e para 

os processos de regulação e supervisão da educação tecnológica”. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/catalogo-nacional-dos-cursos-superiores-de-tecnologia-. Acesso em: 23/4/2017. 
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Licenciatura em Ciências, transformado em Licenciatura em Física
73

. 

 

Quadro 4 – Cursos regulares ofertados pelo Cefet (GO) – Unidade Sede: Goiânia 

Ensino Médio Regular*  

Cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao 

ensino médio** 

Agrimensura 

Cartografia  

Edificações 

Eletrotécnica 

Mecânica 

Meio Ambiente 

Mineração 

Telecomunicações 

Trânsito 

Cursos superiores de tecnologia nas áreas*** 

Agrimensura 

Construção de Edifícios 

Infraestrutura de Vias 

Hotelaria 

Gestão Ambiental 

Sensoriamento Remoto 

Produção Industrial 

Química Industrial 

Redes de Comunicação 

Transporte 

Turismo 
Fonte: Relatório de Anual de Gestão 2002.
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*Ensino médio regular com carga horária mínima contemplando as 2.400 horas da educação básica de nível 

médio e três anos de duração. 

**Cursos com dois anos de duração e carga horária mínima entre 800 e 1.200 horas e estágio curricular 

obrigatório de 400 horas. 

***Cursos com duração mínima de três anos e carga horária definida nos projetos de curso. Esses cursos foram 

gradativamente encerrados pelo IFG – Câmpus Goiânia, a partir de 2009. 

 

 

Nesse período, as atividades acadêmicas do Cefet (GO) reforçaram a aproximação 

com o setor produtivo e suas organizações, por meio do projeto de incubadoras de empresas, 

em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg)
75

 e dos convênios 

escola-empresa na oferta de estágios curriculares. 
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 A Uned de Jataí ofertou, nos anos de 2001 e 2002, o curso de licenciatura em Ciências, conforme registrado no 

Projeto Pedagógico de Curso, PPC da Licenciatura em Física. 
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 Disponível em: http://www.ifg.edu.br/attachments/article/239/relatoriogestao2002.pdf. Acesso em 26/4/2017. 
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 Incubadora de Empresas Inovadoras do Cefet-GO (Inove), inaugurada em 28 de fevereiro de 2002 no auditório 

do Cefet-GO, “para a qual foi destinada uma área de 168 metros quadrados, além dos espaços compartilhados 

com os laboratórios da Instituição. [...] O objetivo da incubadora é servir como suporte estrutural para micro e 

pequenas empresas de base tecnológica e inovadora. A principal filosofia desse projeto é a integração dos centros 

de referência e pesquisa com o setor produtivo, buscar a melhoria contínua dos processos e um maior valor 

agregado aos produtos, serviços e marcas”. Disponível em: http://terra.Cefetgo.br/inove/inove.htm. Acesso em: 

6/8/2016. 
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Em 2006, teve início a retomada da oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio e a implantação de novas áreas de atuação pelo Câmpus Goiânia. Foram criados os 

cursos técnicos na área de Alimentação, na modalidade de educação de jovens e adultos, e os 

cursos técnicos de Informática, Trânsito e Música integrados ao ensino médio para alunos na 

faixa etária regular. A partir de 2009, foram sendo implantados os cursos de bacharelado e de 

licenciatura. A expansão da Rede Federal a partir de 2007 viabilizou a expansão do Instituto 

Federal de Goiás com a criação de novos câmpus.  

De 1997 a 2015, a tônica das políticas e programas de governo esteve fortemente 

associada ora à formação para a empregabilidade e para a competitividade, dominante nos 

anos 1990 e início dos anos 2000, ora integrando as políticas de desenvolvimento econômico 

e social, fundadas no território e nos arranjos produtivos locais, dominantes nessa última 

década. Nesse último período, as políticas públicas de educação profissional, ao mesmo 

tempo que aprofundaram processos políticos e pedagógicos desencadeados pelo Estado e 

pelos governos no período anterior, na direção da diluição das fronteiras entre o público e o 

privado, promoveram massiva expansão do sistema e das instituições de educação 

profissional da Rede Federal, escudada na defesa da formação técnica e escolar dos 

trabalhadores.
76

  

Essa expansão tornou-se significativa do ponto de vista quantitativo, considerando-se 

os padrões de desenvolvimento histórico da própria Rede, ao mesmo tempo em que agregou 

novos elementos aos debates em torno da relação entre a educação e o trabalho e em torno do 

projeto de educação dos jovens e dos jovens e adultos, trabalhadores. 

Ainda que a expansão da Rede Federal a partir de 2007 tenha se afirmado no contexto 

de ampliação do Estado no campo social, ela também se articulou ao conjunto de intervenções 

no campo político e econômico. O pano de fundo em que se sedimentaram as ações e 

programas, tanto na condução prática quanto na elaboração teórica e política, permaneceu nos 

limites do projeto liberal burguês que, em tempos de crise, tende a assumir a sua face mais 

crua e, novamente, adotar um tom recessivo e regressivo na disputa pelo poder do Estado e da 

sua autoridade de captação e distribuição de recursos. Esse processo não ocorre de forma 

linear, nem se focaliza apenas nas fronteiras do Estado Nacional. Trata-se, na verdade, de um 

arranjo de interesses corporativos locais e internacionais. 
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 A criação dos Institutos Federais, na sua fundamentação política e no desenho institucional da lei, buscou 

compatibilizar essa expansão com a ampliação e o aprofundamento da atuação dessas mesmas instituições na 

educação superior. Essa convergência de atuação tem se mostrado, na prática do IFG Câmpus Goiânia, um 

imbróglio, objeto desta pesquisa. 
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Esse equilíbrio tênue entre o crescimento econômico e a ampliação dos direitos sociais 

mostrou sua fragilidade nas relações políticas e institucionais. No campo da educação 

profissional esse processo foi marcado pelo avanço do setor privado na elaboração e na 

aprovação dos programas de expansão, carreados pelo Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que, a partir de 2011, passou a abarcar um conjunto de 

programas e ações voltadas para a educação profissional
77

, numa concepção claramente 

fragmentária e dispersiva dos processos educativos e dos recursos envolvidos. 

Essa fase de desenvolvimento do capital pressupõe o assentamento de uma lógica de 

inserção do país na economia mundial incompatível com uma política de ampliação dos 

direitos sociais. Além disso, resulta da aliança histórica entre o grande capital e as elites 

políticas locais. A questão da educação dos jovens e dos jovens e adultos da EJA, bem como a 

relação entre a educação e o trabalho na estruturação dos sistemas de ensino, especialmente 

no ensino médio, permanece como um dilema da educação brasileira.  

Se no plano das políticas públicas a expansão da Rede Federal e a criação dos 

Institutos Federais se deram nas contradições das políticas de desenvolvimento econômico e 

social, a sua realização no âmbito do IFG – Câmpus Goiânia, entre os anos de 2006 e 2015, 

trouxe novos embates para o interior da Instituição e deu novas configurações a velhas 

disputas em torno do projeto de educação básica, profissional e superior. A fala dos docentes 

entrevistados cumpre o papel de elucidar esses embates e contradições e, com isso, contribuir 

para o entendimento do objeto e do problema da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77

 Sobre o tema, ver: http://portal.mec.gov.br/pronatec. Acesso em 31/3/2016. 
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CAPÍTULO 4 

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CÂMPUS 

GOIÂNIA DO IFG: A AFIRMAÇÃO DO ETHOS NUM DIÁLOGO DE MEMÓRIAS 

  

 

Este trabalho toma de empréstimo a reflexão de Cunha (2005) para dar título ao 

presente capítulo. Ao analisar as razões da sobrevivência das instituições de educação 

profissional da Rede Federal ao longo da história, Cunha considera que  

 

[...] as razões de sua sobrevivência são ainda pouco conhecidas, mas 

suponho que elas podem ser encontradas, embora não exclusivamente, 

na presença de um ethos, uma mentalidade forjada ao longo dos anos e 

orientada para a valorização do ensino técnico. Em poucos segmentos 

da educação brasileira encontrei professores dotados de tamanho 

orgulho de pertencimento a um tipo de escola; ciosos da competência 

acumulada; cientes das novidades em seu campo de conhecimento e 

conhecedores das condições de mercado que esperavam por seus 

alunos.  (CUNHA, 2005, p. 147). 

 

A palavra ethos, empregada no título do capítulo que apresenta o diálogo da pesquisa 

com as falas dos professores entrevistados, enuncia que a experiência do exercício da 

docência no ensino técnico do IFG – Câmpus Goiânia forjou um determinado modo de viver 

e pensar a realidade da educação e do ensino técnico, a si mesmos enquanto professores e à 

Instituição, balizado pelos costumes, mas, também, por uma racionalidade orientada para 

fazer bem-feito o que os define como profissionais e o que estes esperam de si mesmos. 

Para Matos (2008, p. 75), o sentido da palavra ethos, encontrada pela primeira vez em 

Homero, remete a dois significados, sendo “morada”, habitat, mas também o fato e a maneira 

de habitá-la, o costume que desenvolve um caráter orientado para a virtude e a excelência. O 

termo é discutido por Spinelli (2008) a partir da grafia da palavra éthos e êthos, introduzindo 

uma diferença e complementariedade entre ambas. A primeira grafia reforça o sentido de usos 

e costumes que institui e orienta o comportamento dos indivíduos, na sua empiria; a segunda 

direciona o peso do significado da palavra para o sentido filosófico e, portanto, racional e de 

juízo, do modo do homem habitar a si mesmo.  

A palavra ethos “como modo de habitar o lugar” levou à tradução por cultura, “em 

referência a um conjunto de características humanas instituídas, preservadas e aprimoradas 

através da comunicação e cooperação de indivíduos de uma mesma comunidade ou grupo” 

(SPINELLI, 2009, p. 41-42). Na análise das falas dos professores, depreende-se que o ethos 

instituído como e na prática profissional docente e na formação escolar dos jovens também 
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ensejou uma cultura escolar de valorização do trabalho, do conhecimento, da ciência, da 

técnica e da tecnologia, ainda que subsumida pela ideia de mercado. Na fala dos professores 

entrevistados é esse ethos que afirma a prática docente, ao mesmo tempo que é reafirmado por 

ela, como expressão da relação entre a educação e o trabalho na educação profissional técnica 

de nível médio. 

O objetivo do capítulo é o de buscar, na fala dos professores entrevistados, a apreensão 

de diferentes leituras acerca do objeto proposto, na dinâmica histórica do período e, portanto, 

a percepção destes acerca das continuidades e descontinuidades que definiram a educação 

profissional técnica de nível médio como possibilidade ou impossibilidade de efetiva 

escolarização dos jovens e dos jovens e adultos trabalhadores no IFG – Câmpus Goiânia, para 

além das demandas e funcionalidades do mercado.  

Mais que uma visão panorâmica dos sujeitos sociais envolvidos na dinâmica e na 

trajetória da Instituição, buscou-se a verticalização do diálogo com as falas dos professores. A 

identificação do segmento docente como universo da pesquisa decorreu da presença direta 

destes na condução do processo educativo, com as expectativas, leituras e enfrentamentos que 

dele decorrem, bem como pelo relativo distanciamento com as orientações que delas emanam 

enquanto política pública. 

Para a identificação dos docentes entrevistados, observaram-se, então, os seguintes 

critérios: primeiro, o recorte temporal da pesquisa, considerando necessária a vivência dos 

docentes nas três condições institucionais de atuação no ensino técnico, como Escola Técnica, 

como Cefet e como Instituto Federal; segundo, a atuação em áreas de conhecimento distintas, 

contemplando as disciplinas de formação geral, comuns à escolarização básica de nível 

médio, e as disciplinas de formação técnica; terceiro, não exercer ou ter exercido função de 

Gerência, Chefia de Departamento, Diretoria ou Pró-Reitoria durante a sua experiência 

profissional no IFG até a data de realização das entrevistas. A exclusão do segmento de 

gestores do universo da pesquisa se deu tanto pelo envolvimento direto destes no diálogo com 

as formulações das políticas públicas no âmbito das secretarias e do próprio MEC, como na 

condução dessas políticas no interior da Instituição, com todos os desdobramentos 

pedagógicos e administrativos delas decorrentes, de forma imediata.  

Ainda que se reconheça que os vínculos da pesquisadora com o objeto e a ação 

institucional, como gestora, possam interferir no conteúdo das respostas dadas, seja ao 

acentuar uma visão crítica dos processos em curso, seja na expectativa de fornecer uma visão 

mais elaborada dos assuntos tratados, as falas dos professores poderão lançar elementos novos 

na compreensão do objeto e do problema propostos, para além daqueles que podem ser 
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identificados no estudo dos autores e nos próprios textos institucionais.   

Foram entrevistados nove (9) professores de diferentes áreas de conhecimento e de 

atuação profissional no Câmpus Goiânia. Todos os entrevistados ingressaram na Instituição 

ainda como Escola Técnica Federal de Goiás e permanecem ou permaneceram na Instituição 

nos três primeiros anos de implantação do Instituto Federal de Goiás. Dos nove professores 

entrevistados, três são do sexo feminino e seis do sexo masculino; dois já haviam se 

aposentado por a ocasião das entrevistas; quatro declararam ser ex-alunos da Escola Técnica 

Federal de Goiás; três foram servidores técnico-administrativos da Instituição antes de 

ingressarem na carreira docente; quatro ingressaram, inicialmente, como professores 

substitutos ou temporários; um iniciou a docência na educação profissional em escola 

agrotécnica da Rede Federal e apenas um mantém vínculo, paralelo, com outra instituição de 

ensino superior desde o início da atuação no IFG – Câmpus Goiânia. Dois dos entrevistados 

mantiveram vínculo de trabalho paralelo na área de formação em empresas e/ou agências 

públicas como engenheiros. 

A ordem de inserção das falas buscou favorecer a compreensão dos temas tratados e da 

recorrência nas interpretações dos entrevistados. A numeração das falas dos professores, para 

efeito de registro e análise, observou somente as datas das entrevistas realizadas, 

considerando como “Professor 1” o primeiro professor entrevistado e assim sucessivamente. 

Para a preservação das identidades dos entrevistados, não foi feita a flexão de gênero, sendo 

todos referidos no masculino.  

Na apresentação dos principais pontos das falas dos professores em cada período 

histórico analisado, buscou-se preservar as ideias e reflexões de cada entrevistado, bem como 

assegurar o seu registro como fonte de novas pesquisas e como resgate da memória histórica 

da Instituição.    

 

 

4.1. O ensino técnico integrado ao ensino médio na Escola Técnica Federal de Goiás: 

1986 a 1996 

 

A primeira questão norteadora das entrevistas abarcou a experiência institucional na 

oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino médio da antiga Escola Técnica Federal de 

Goiás Em geral, os professores manifestaram a compreensão de que essa experiência tinha 

como característica básica a vinculação direta dos cursos e atividades com as demandas do 

mercado. O foco na profissionalização para a inserção no mercado de trabalho definia a 
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formação escolar do técnico, ainda que esta estivesse vinculada, também, à conclusão da 

última etapa da escolarização básica e, portanto, orientada pela expectativa de continuidade 

dos estudos na educação superior. 

 A ênfase no mercado norteou a fala de oito dos nove professores entrevistados. No 

geral, os temas abordados incidiram sobre o vínculo do ensino técnico com as demandas do 

mercado de trabalho e o desenvolvimento do país, a abrangência dos cursos técnicos 

integrados, a formação do aluno e a importância dos cursos técnicos para os jovens 

trabalhadores e filhos de trabalhadores que podiam, com a qualificação obtida, inserir-se no 

mercado de trabalho ou encontrar alternativas de renda e sustentar os estudos na educação 

superior. 

A fala do Professor 1 partiu da sua experiência pessoal em uma escola agrotécnica da 

Rede Federal, na qual ingressara na carreira docente, deixando claro a compreensão de que o 

que determinava a formação escolar e profissional dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio eram as demandas imediatas do mercado de trabalho. Para o professor, essa formação 

tinha “um caráter bem imediatista para o mercado de trabalho mesmo, para o mundo do 

trabalho e com um reconhecimento social muito grande para essa formação técnica”. 

 

Tinha-se esse discurso muito marcado lá, de que a sociedade precisava muito 

da formação técnica para as frentes de trabalho, principalmente na 

agricultura, na pecuária em expansão. O agronegócio começava a 

deslanchar. Então, essa procura por essa formação técnica, ela tinha uma 

demanda e tinha uma abertura para o mercado de trabalho. (Professor 1). 

  

Na fala do professor, havia uma identificação do trabalho escolar com as necessidades 

da sociedade e com as demandas do setor produtivo, por meio da formação de técnicos para 

atender especialmente o agronegócio.  A relação causal do mercado sobre a formação escolar 

de técnicos era acompanhada do reconhecimento social dessa formação e da valorização do 

profissional no mercado de trabalho.  Para o professor: 

 

Do ponto de vista das Escolas Técnicas o desenvolvimento urbano, os 

postos de trabalho na cidade, nas indústrias, etc., isso também sempre foi 

muito valorizado, no sentido de que a mão de obra formada pelas escolas 

técnicas, elas tinham um reconhecimento político, social, econômico muito 

forte para a construção do desenvolvimento do país. (Professor 1). 
 

A ideia desenvolvida é de que as escolas técnicas, ao atenderem as demandas do 

mercado de trabalho, respondiam por uma necessidade social, cumpriam um papel no 

desenvolvimento do país e, por esse caminho, construíam o seu próprio reconhecimento 
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social, político e econômico.   

Se na fala do Professor 1 a ênfase da formação estava centrada nas demandas do 

mercado e, nessa perspectiva, atendia as necessidades e expectativas sociais, para o Professor 

9 a importância do ensino técnico se revelava na possibilidade de o aluno ter uma profissão ao 

término do ensino médio, em um contexto de poucas oportunidades de acesso à educação 

superior. 

 

Na minha visão, o curso técnico é muito importante no mercado. Na época 

da antiga Escola Técnica, muitos não tinham uma perspectiva de cursar uma 

faculdade, tanto é que na época não tinha várias faculdades em Goiânia, 

então existia uma dificuldade de formação superior. O curso técnico era uma 

opção e continua sendo opção boa para quem quer se qualificar e entrar no 

mercado de trabalho. Muitos fizeram isso e estão no mercado trabalho até 

hoje, montaram as suas empresas graças ao curso técnico. (Professor 9). 

 

A formação escolar de técnicos de nível médio pela Escola relacionava-se, em 

primeiro lugar, às necessidades e às demandas do mercado de trabalho pelos diferentes 

setores, ao mesmo tempo em que representava a oportunidade de trabalho e de geração de 

trabalho e renda para os jovens trabalhadores.  

Nessa mesma direção, o Professor 3 destacou que os alunos dos anos de 1980 e 1990 

buscavam os cursos técnicos da Instituição para ter uma profissão. O exercício profissional 

como técnico tanto poderia se constituir em um meio de sustentação financeira até a 

conclusão da educação superior, como poderia sinalizar a terminalidade dessa formação, a 

“mais alta qualificação”. Para o professor, a boa formação escolar da Instituição na área de 

exatas, em detrimento da “parte humana e biológica”, induzia o aluno a procurar a carreira das 

engenharias. “Então, quase sempre, os alunos que passavam pela instituição buscavam 

carreira nas engenharias”. O currículo escolar na educação básica, ao focar nas disciplinas que 

davam a base científica para as áreas técnicas, induzia as escolhas futuras dos egressos.  

A ênfase na importância do ensino técnico na vida dos alunos também é destacada na 

fala do Professor 8. Para ele, a sua própria experiência como ex-aluno de curso técnico da 

Instituição é um exemplo da importância da habilitação técnica como possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho e, dessa forma, assegurar o sustento de famílias. 

 

Meu pai faleceu muito cedo, e eu vim pra Goiânia para ajudar a família 

crescer e trouxe os meus irmãos para cá. Dos seis irmãos que eu tenho, os 

cinco eram de Escola Técnica. Cinco [...]. Então, a base da minha família foi 

esse curso, foi na época dos anos 80 até 90 e alguma coisa. (Professor 8).  

 

A abordagem do professor sobre a temática remete à sua história de vida pessoal com 
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a Instituição. Egresso do curso técnico, ele ingressa na Escola Técnica Federal de Goiás como 

docente somente com a formação de nível médio, prossegue os estudos na área e conclui o 

doutorado. Nas palavras do professor, a sua história de vida mescla memórias de aluno, de 

técnico no exercício da profissão, de professor e de pós-graduado na área. Em atividade 

docente desde o início dos anos 1990, ele destaca a importância do ensino técnico na 

formação das qualidades de estudante e para o desenvolvimento da pesquisa de doutorado. 

Para o professor, o domínio do manuseio de máquinas foi importante na execução da parte 

experimental da pesquisa de doutorado. 

 

Então, a medida do curso técnico me ajudou muito como aluno, a fazer 

alguns experimentos, desenhos, alguns testes em máquina operatriz. E de 

uma forma que o curso técnico, a base do curso técnico me ajudou. 

(Professor 8). 

 

Sobre a relação da Instituição e o mercado, o Professor 5 destacou a importância dos 

cursos técnicos na habilitação profissional dos jovens que passavam a ter uma possibilidade 

de se sustentar até a conclusão do curso superior, “ganhando com aquilo que ele já tinha 

aprendido”.  

 

E o aluno ele tinha a oportunidade de fazer um curso, ele poderia, ganhando 

com aquilo que ele já tinha aprendido, prosseguir os estudos, como muitos 

fizeram. Muitos alunos que, inclusive, entraram no Dergo na década de 80, 

90 hoje são economistas, são advogados, são engenheiros, concursados 

inclusive em outros órgãos desse Brasil afora. (Professor 5). 
 

Em outra passagem da fala do professor, a abordagem recaiu sobre a boa qualidade e 

abrangência da formação escolar do técnico de nível médio pela Escola Técnica Federal de 

Goiás, sob dois principais aspectos: primeiro, na dedicação do aluno; segundo, na abrangência 

e profundidade do currículo e das matérias estudadas.  

 

A gente costumava dizer que o aluno que fazia o curso técnico da Escola 

Técnica Federal de Goiás tinha uma dedicação, estudava e aprendia aquilo 

que lhe era ensinado. Ele saia um engenheiro rodoviário ou até, no curso de 

edificações, melhor do que nós que fazíamos a Universidade. Porque o nosso 

ensino era abrangente. [...] E a gente sabia que, quando o aluno do curso de 

Edificações que fazia Desenho ingressava na Universidade Federal de Goiás 

no curso de Engenharia, ele era chamado para ser monitor. (Professor 5). 
 

Na sua fala, o docente lista uma séria de disciplinas que compunham a matriz do curso 

de Estradas para atestar a abrangência dessa formação, comparando com a sua própria 

experiência como aluno do curso de Engenharia. Na avaliação do professor, a abrangência e o 

aprofundamento das disciplinas estudadas davam à formação do técnico, sob diversos 
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aspectos, uma qualidade superior ao que se fazia na universidade. A validação dessa qualidade 

também podia ser atestada pela qualidade do trabalho desses profissionais junto às empresas.  

 

Para mostrar aí o quanto o ensino na Escola era de qualidade, eu, como 

professor e ao mesmo tempo engenheiro, trabalhando em órgão rodoviário, a 

gente foi testemunha e é até hoje da importância dos cursos técnicos da 

Escola Técnica Federal de Goiás. O exemplo do Dergo e de outras empresas 

que admitiram ex-alunos da Escola com essa formação técnica e a qualidade 

das obras, pelo fato deles terem conhecimento técnico e teórico, fundamento 

teórico e mais o aprendizado na prática, tinha um resultado muito bom. 

Porque, quando ele via um problema na estrada, ele sabia investigar as 

causas e dar soluções para aquele tipo de defeito. (Professor 5).  
 

Na argumentação construída pela fala do Professor 2, a formação escolar nos cursos 

técnicos integrados ao ensino médio ofertados pela Escola Técnica Federal de Goiás 

associava-se, de forma imediata, ao mercado de trabalho, mas, também, à preparação mais 

ampla do educando, à medida que proporcionava uma formação humanística. De acordo com 

o professor, 

 

Havia uma preocupação geral do aluno, não só do técnico. A gente tinha a 

preocupação da formação humanista também. Existia uma atividade de 

integração, como, por exemplo, a Olintec, as feiras – e isso integrava as 

empresas. Os alunos tinham contato com as tecnologias. A gente procurava 

trazer as empresas para a Instituição. As próprias visitas técnicas eram mais 

valorizadas, mais demoradas. Os alunos tinham mais contato com a 

realidade de trabalho, nessas visitas técnicas. (Professor 2).  
 

Na fala do professor, o contato do aluno com a realidade de trabalho se dava pela 

mediação das empresas, e o acesso às tecnologias era possibilitado pelas atividades que 

demarcavam a relação escola-empresa. Nessa dimensão, a realização das feiras cumpria o 

papel de manter vivos os laços da Escola com o mercado de trabalho e com a produção e as 

oportunidades de acesso às tecnologias e à realidade do trabalho. A formação humanística, 

tarefa primeira da educação geral de nível médio, era realizada, também, na formação técnica 

como integração do trabalho escolar com a dinâmica e os processos de trabalho, que 

incorporam e pressupõem um modelo de ciência, técnica, tecnologia, cultura e relação social. 

Não há nenhum tensionamento dessa relação.  

Em seguida, o professor destacou como uma das características desse período a 

identidade dos cursos e das instituições federais de educação profissional, construída a partir 

da atuação no ensino técnico.  

 

Naquela época, as escolas técnicas, chamadas escolas técnicas federais, elas 

tinham uma identidade, tinha um padrão. Talvez com uma pequena 
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diferença, uma particularidade pequena, na grade curricular devido às 

especificidades regionais. Mas, de uma maneira geral, os currículos eram 

muito semelhantes, com alguma pequena variação. Existia um padrão de 

formação do técnico. (Professor 2).  

 

Da análise sobre a identidade das instituições da Rede Federal, o professor define “que 

o mais importante é que naquela época os cursos tinham identidade. Hoje você nota uma 

grande dispersão”. As identidades construídas em torno dos elementos que caracterizam as 

profissões às quais os cursos se vinculavam foram percebidas como fator de coesão, o 

contrário da “dispersão”. Essa coesão pode ser tanto dos alunos, enquanto grupo, como pode 

referir-se à integração dos elementos que compõem o processo formativo, matriz de 

conhecimentos teórico-práticos, de sujeitos e de instituições. 

Na fala do Professor 6, a formação técnica alinhavava-se à área de concentração da 

profissão, com presença dominante no currículo escolar, bem como direcionava os conteúdos 

da formação geral de nível médio. “Quando o ensino técnico era integrado, na realidade o 

ensino médio era mais específico, voltado para cada área”. Ao pontuar o direcionamento do 

ensino médio para as áreas específicas dos cursos, o professor procura explicações sobre o 

que determinaria a aprovação desses estudantes nas poucas e concorridas instituições de 

educação superior.  

Tomando essa informação como correta, o professor vincula o bom desempenho dos 

estudantes à filosofia de ensino da Escola, que “cobrava muito isso da gente”. Nesse momento 

da fala não fica claro se o professor se refere à cobrança de desempenho do aluno, do 

professor ou de ambos, uma vez que o mesmo também foi aluno da Instituição e essa 

experiência se confunde nos registros da própria memória. 

Na reflexão do Professor 4, a ênfase recai sobre a articulação entre teoria e prática no 

currículo dos cursos técnicos integrados. A possibilidade de trabalhar em laboratórios e com 

foco nas áreas de formação dos cursos é ressaltada como qualitativamente superior à 

experiência do ensino centrado nos conteúdos formais da educação de nível médio regular, 

com carga horária distribuída ao longo dos três anos. O enxugamento da carga horária da 

disciplina sob sua responsabilidade no currículo de grande parte dos cursos era compensado 

pela redução do número de turmas a serem atendidas e pela possibilidade de um trabalho mais 

aprofundado e articulado com a prática experimental. O professor destaca a maturidade do 

aluno do curso técnico para estudar, a participação e a articulação entre teoria e prática como 

diferenciais na aprendizagem e no trabalho docente. 

 

Naquele período, a gente tinha a possibilidade de trabalhar em laboratório, 
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com atividades experimentais. Nós tínhamos quatro aulas por semana de 45 

minutos. A gente tinha essa possibilidade de trabalhar tanto as questões 

teóricas quantos as questões de laboratório. Então, apesar da gente ter uma 

redução frente às demais escolas que tinham três anos de química, a gente só 

tinha um, eu achava que a gente podia prepará-lo muito bem. Dava para a 

gente dar toda essa sustentação. E era muito focado, era muito claro; eu não 

estava preparando ninguém para passar no vestibular, que era a meta do 

ensino normal, o regular. O nosso era técnico e era muito claro o perfil do 

aluno que eu estava formando. (Professor 4). 

 

Para o professor, a clareza quanto aos objetivos da aprendizagem e o foco nas áreas de 

formação específicas abria a possibilidade de contextualização do ensino, o que reforçava a 

aprendizagem. 

A reflexão do Professor 7 chama a atenção para a integração entre o ensino técnico e a 

formação propedêutica de nível médio. Para o professor, o egresso do curso técnico integrado 

ao ensino médio não tinha dificuldades para prosseguir os estudos no nível superior. A 

articulação entre a formação geral e a formação técnica combinava-se à articulação entre 

formação teórica e formação experimental na disciplina de sua atuação, “mesmo a gente não 

tendo, assim, os planos, discutidos com a formação geral e a formação técnica”. 

Na sequência, o destaque para o fato de que os cursos técnicos primavam pelo alto 

nível de exigência associa-se à leitura de que os alunos saíam com uma boa formação básica e 

técnica. “Então, não era um curso qualquer, era um curso muito puxado e os alunos saíam 

com uma formação básica, no meu entender, muito boa e com a formação técnica”. Essa 

mesma observação quanto ao grau de exigência da Instituição foi encontrada na fala do 

Professor 6, ao salientar que a Instituição “cobrava muito isso da gente”. 

 Para o período, 1986 a 1996, a tônica da fala dos docentes entrevistados, ao se 

reportarem a todo o período, reside na função integradora da escola. Nas diferentes falas, a 

dimensão positiva da atuação institucional na formação escolar do técnico, reconhecida pela 

sociedade, relacionava-se às possibilidades de os egressos manterem os estudos na educação 

superior ou mesmo que essa habilitação técnica podia se constituir em atividade profissional 

permanente. Era positivo também como possibilidade de inserção do jovem na “realidade”, 

aqui compreendida pela dinâmica de inserção do jovem no mercado. A leitura de mundo 

mediada pelo trabalho e pela formação escolar que toma o trabalho como princípio educativo 

é vista pela ótica da incorporação do jovem na realidade como construção das relações de 

mercado.   

Ao se reportarem à formação escolar de nível médio nos cursos técnicos integrados, os 

professores destacaram a sua limitação no currículo dos cursos e a predominância das áreas 
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técnicas sobre as áreas de educação geral na definição do projeto político-pedagógico 

efetivamente construído nas relações institucionais. Como inquietação nas falas dos próprios 

docentes, permaneceram as razões dessa formação assegurar um bom desempenho dos alunos 

na continuidade dos estudos na educação superior, especialmente no acesso às universidades 

em um contexto de maior restrição de oferta. 

Essa inquietação aparece de forma clara na fala de diversos professores que ao 

buscarem as razões do ensino técnico proporcionar uma boa formação escolar aos alunos, 

remetem às qualidades da cultura escolar. As falas destacaram como características da 

educação escolar nos cursos técnicos, primeiro, a valorização das ações de integração entre os 

conhecimentos teóricos e as práticas experimentais e de campo; segundo, a disciplina do 

trabalho como elemento da formação escolar, como reportado pelo Professor 6 ao destacar 

que “que a gente era muito cobrado”, terceiro, a abrangência do currículo dos cursos, como 

destacado pelo Professor 5; quarto, o foco nas disciplinas e nas áreas de exatas, base do 

currículo e valorizada inclusive na formação geral dos cursos. Esses e outros elementos são 

retomados nas falas seguintes para caracterizar a formação do aluno.  

Em todas as falas, não há nenhuma dúvida quanto ao perfil do aluno atendido, isto é, 

aqueles que necessitavam do trabalho, nem quanto à orientação pedagógica da formação 

escolar e técnica dos estudantes, que era voltada para a preparação para o mercado de 

trabalho, ainda que essa formação fosse reportada, também, para a sua importância no 

“desenvolvimento do país”, como destacado pelo Professor 1 ou de desenvolvimento 

“humanístico” como na fala do Professor 2.  

No momento seguinte, 1997 a 2005, a separação entre o ensino técnico e médio, a 

transformação da Escola Técnica em Cefet e a implantação dos cursos superiores de 

tecnologia, se deram na perspectiva de reordenamento das relações institucionais com o 

Estado, a sociedade e o mercado, na subsunção da esfera pública à esfera privada.   

 

 

4.2 A reforma da educação profissional: a dualidade por dentro - 1997 a 2005 

 

Na segunda parte do diálogo da pesquisa com a fala dos professores, a reflexão 

norteadora foi a avaliação pessoal acerca da qualidade do trabalho institucional no ensino 

técnico e no ensino médio, após a separação de ambos com a reforma da educação 

profissional dos anos noventa e no contexto de transformação da Escola Técnica Federal de 

Goiás em Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet – GO). Sobre o tema, chama 
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atenção a quase unanimidade das respostas quanto à negatividade da experiência escolar 

vivida pela Instituição, ainda que abordada sob diferentes perspectivas.  

Na fala do Professor 6, registraram-se apontamentos positivos quanto à experiência de 

atuação no curso técnico com a sua separação da educação básica de nível médio. Em 

verdade, as suas reflexões misturam impressões e experiências de ex-aluno e professor do 

mesmo curso, com a memória mais recente de que, na sua área de formação acadêmica e 

profissional, o Câmpus deixou de atuar no ensino técnico e passou a atuar apenas na educação 

superior:  

 

[...] quando separou o ensino técnico e o ensino médio, a área de 

Agrimensura ofertou a modalidade pós-médio, onde aquele aluno que vai 

sair do segundo grau, que vai tentar um vestibular e não consegue passar no 

vestibular, ele tinha a oportunidade de vir fazer o pós-médio, em dois anos 

só, mais o estágio e o aluno fazia somente as matérias específicas do curso 

técnico. Onde aí a minha experiência em relação a esses alunos é a melhor 

possível. Por quê? Todos os alunos que procuravam o pós-médio na escola 

ele já havia, ele já vinha para cá sabendo o que ele estava querendo. Já se 

conhecia um pouco do mercado de trabalho. (Professor 6).  

 

A fala do Professor 2 enfatiza a perda de qualidade dos cursos e relaciona essa perda 

de qualidade às determinações da reforma da educação profissional e da legislação aprovada 

em 1996 e 1997, quanto à organização dos currículos, à modularização e à certificação 

parcial. Para o professor, a separação determinou a redução do tempo de duração do curso, 

antes distribuído ao longo de quatro anos e, posteriormente, condensado em dois anos. Essa 

compactação do tempo se refletiu no atropelamento e sobreposição de conteúdos e no 

comprometimento do tempo de maturação de conhecimentos exigidos no fluxo do curso.  

 

É, para mim foi um retrocesso, porque com a mudança da grade curricular 

houve uma perda de carga horária das áreas profissionalizantes. Nós tivemos 

que fazer algumas adequações e o modulado. Eu me lembro também de 

outra coisa: ele tinha uma característica, porque, como você distribui a carga 

horária em quatro anos nos cursos profissionalizantes, nós tivemos que 

acomodar em dois. Então, houve muito atropelamento de currículo. Existiam 

disciplinas que deveriam ter sido, deveriam ser ministradas em períodos 

anteriores e eram ministradas concomitantemente. Disciplinas que deveriam, 

é, vamos dizer assim, mais para parte final do curso. (Professor 2). 
 

Esse fator foi agravado pela estruturação dos cursos em módulos, que exigiam agrupar 

conteúdos e disciplinas e prever possibilidades de saídas intermediárias, o que se constituiu 

em estrangulamento dos cursos. 

 

Então, eles tentaram no sistema modulado fazer uma especialização, 

antecedendo a formação do indivíduo. Isso não funciona. Você pega um 
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médico que está estudando medicina e você diz “não, a partir de hoje você 

vai se especializar em cardiologia”. Aí você estuda aquilo, com dois anos, 

um ano e não sei... O que você é? Cardiologista? Não, não é! Primeiro, antes 

de ser cardiologista, tem que ser médico. Mesma coisa o técnico. Para ele ser 

especialista na área de lavra de minas, ele tem que fazer o curso todo. Ele 

tem que entender todo. E você limita o indivíduo e não dá formação 

nenhuma, você acaba limitando a formação dele. É... foi uma experiência, eu 

diria assim, traumática, e também imposta e, na minha avaliação, infeliz. 

(Professor 2). 

 

No entanto, nas suas reflexões, o professor aponta para o conhecimento de que essa 

insatisfação com o “modelo” imposto e com o comprometimento da formação do curso e do 

aluno estava presente nas demais áreas e mesmo em outras instituições do país. O docente usa 

a expressão “perda de credibilidade” para manifestar o grau de comprometimento dessa 

formação com a reforma. 

 

Nesse processo de ensino, a gente fez, teve que fazer um esforço muito 

grande para, vamos dizer assim, para capacitar esses alunos, e de uma forma, 

vamos dizer assim, menos ruim. Porque houve uma perda de qualidade. Isso 

é uma coisa que, assim, se você fizer essa pergunta para dez professores da 

área, dez, onze vão responder que houve uma perda de qualidade. E essa 

afirmação, eu tenho certeza de que ela encontra eco aí nas outras 

instituições. Eu trabalhei nas diretrizes curriculares nacionais, e eu senti a 

reclamação e a falta de credibilidade que o sistema gerou na comunidade, no 

setor na época. (Professor 2). 
 

Na fala do Professor 8, que atua em uma área que, em 2015, só ofertava o ensino 

técnico na forma subsequente ao ensino médio, pode-se perceber que a separação entre o 

ensino técnico e médio, no contexto da reforma dos anos 1990, não representou uma melhoria 

da qualidade da formação escolar do técnico, uma vez que essa melhoria depende de uma boa 

formação de nível médio. Entre os problemas levantados está a defasagem escolar do aluno 

que chega à Instituição:  

 

[...] a gente tem que fazer, o professor tem que ajudar muito o aluno, porque 

não tem base de matemática para entender a resistência dos materiais ou para 

entender a pneumática, que são as disciplinas próprias da área, pelo fato de 

ter feito o segundo grau há cinco ou dez anos atrás e às vezes numa escola 

muito fraca. (Professor 8).  

 

Na sequência da sua fala, o professor apontou que esse é um entendimento comum 

entre os professores da sua área de atuação, tanto que há uma intenção em reestruturar o curso 

técnico ofertado na forma subsequente ao ensino médio e, nessa medida, incluir o reforço 

escolar nas disciplinas do núcleo comum. 

Na compreensão do Professor 9, a separação do ensino técnico e médio representou 
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uma perda. O comprometimento da qualidade do curso se deu, também, pela consequente 

interposição de conteúdos e disciplinas específicas no fluxo do curso que deveriam se 

constituir como pré-requisitos. As disciplinas da área técnica, que antes podiam ser 

distribuídas ao longo de três ou quatro anos do curso técnico integrado, foram concentradas 

em dois anos.  

 

Olha, eu acredito que, na verdade, tivemos uma perda nesse processo. [...] Se 

esbarrava na duração do curso, na questão dos requisitos, às vezes você tinha 

que ministrar conteúdos numa carga horária em tempos digamos mais curtos 

e tínhamos que exigir de outros isso. (Professor 9). 
 

 O segundo aspecto que chama a atenção para a inconsistência da separação do ensino 

médio e técnico, levantado pelo professor, diz respeito à necessidade de inclusão de 

disciplinas de formação geral no currículo do curso técnico ofertado na forma subsequente. 

Essas disciplinas fundamentam a área de conhecimento do curso, funcionando como pré-

requisito de disciplinas específicas. “Aí, nós tínhamos umas disciplinas que tentavam nivelar 

isso, né? Disciplinas básicas de matemática básica, inglês instrumental, português, que eram 

disciplinas que nós inseríamos para poder tentar nivela a turma”. 

Para o Professor 1, a separação do ensino médio e técnico nas instituições de 

educação profissional deu mais visibilidade para as áreas da formação escolar do ensino 

médio e, nesse sentido, sinalizava para a possibilidade de uma formação mais ampla e não 

imediatamente vinculada ao mercado de trabalho na área, o que poderia ampliar as escolhas 

profissionais futuras dos alunos, mas que não ocorreu. 

 

Uma grade que permitia mais aulas em determinadas disciplinas e que 

permitia para ele ter um leque maior de abertura para a universidade. Porque 

aí estava desvinculada a ideia de uma formação voltada imediatamente só 

para o locus da formação profissional das escolas tradicionalmente 

mantenedoras do ensino profissionalizante. Então, eu acho que deu uma 

visibilidade para a formação geral, mas, no meu entendimento, é... não creio 

exatamente que tenha sido uma melhoria. (Professor 1). 

 

Para o professor, essa separação não era o propósito das instituições reconhecidas 

socialmente pelo trabalho que desenvolviam no ensino técnico integrado e também não se 

constituía numa aspiração das áreas profissionais.  

 

E o projeto, ele não se manteve porque o perfil da formação profissional não 

era de abrir mão da formação profissional em hipótese nenhuma: era de 

agregar a formação geral e continuar com ela. Agora o que se queria era que 

se problematizasse essa dualidade e rompêssemos com ela, e não retirar a 

formação profissional dessas instituições que tinham toda uma história 
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ligada à profissionalização, marcada como um segmento de formação no 

país que tinha, sim, um estofo nessa área de formação. (Professor 1). 

 

A ênfase da fala do Professor 3 está na perda das referências e de identidade dos 

cursos técnicos, em prejuízo também da formação escolar de nível médio. O docente percebe 

como parte desse processo a situação de dualidade que caracterizou as duas formas de 

inserção e convívio do aluno e do professor com o trabalho escolar. 

 

Essa separação do ensino técnico e do ensino médio, ela talvez seja, tenha 

sido o grande passo errado da Instituição ao longo desses anos. Porque o 

ensino médio, ele ficou é desprotegido; ele ficou desamparado, e o ensino 

técnico também. Eu diria que foram sete ou oito anos de descaracterização 

da história da Instituição, da Escola Técnica que passava nesse momento 

pela fase de Cefet, antes de chegar ao Instituto Federal que veio logo em 

seguida. Então, foi, foi um período, que eu considero de retrocesso. 

(Professor 3). 

 

A análise do Professor 4 incide, também, sobre a perda de referência do trabalho do 

professor e dos alunos. Muitos destes eram aprovados na seleção para o ingresso no ensino 

médio e esperavam cursar, conjuntamente, o técnico. Os alunos que ingressavam no curso 

técnico na forma concomitante conviviam com duas situações escolares dentro da mesma 

Instituição ou fora desta, quando cursava o ensino médio fora da Instituição. Um segundo 

aspecto diz respeito à mudança do perfil de formação do aluno do curso técnico integrado em 

relação ao aluno do ensino médio regular. Para o professor, a principal diferença reside na 

autonomia e maturidade do aluno dos cursos técnicos integrados, “consciente de que a 

formação do aluno depende muito dele, do estudar, do se dedicar, do buscar”. 

 

Olha, sinceramente, para mim foi muito difícil esse período. Porque, como 

eu falei para você, como que no primeiro momento eu tinha muita clareza de 

quem é que eu estava formando, a partir do instante que a gente começou a 

ter ensino médio regular e também o técnico, para mim isso começou a 

confundir tudo, na minha cabeça e na cabeça dos alunos. Por que eu estava 

preparando aquele aluno? Eu estava ensinando aquele aluno? E que objetivo 

que eu tinha? Então, muitas vezes os alunos estavam no ensino regular e 

queriam estar no técnico. Muitas vezes, eles estavam no técnico, mas 

pensando em terminar em três anos no regular. E como ficava todo mundo 

no mesmo espaço literalmente? Isso era muito confuso para os alunos. 

Então, eu não acho que a gente cresceu em termos de formação do aluno a 

partir do instante que a gente passou a ter o ensino regular e, com isso, os 

três anos de Química que não tinha no primeiro momento. (Professor 4). 
 

As duas falas seguintes trazem para a reflexão o fato de que a Instituição passou por 

duas grandes transformações em um curto espaço de tempo. A separação do ensino técnico e 

médio, acompanhada da exigência de implantação do currículo por competências e 
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habilidades, modular e com previsão de certificações intermediárias, e a transformação da 

Escola Técnica em Cefet. A primeira se deu no contexto da Reforma de 1997, amparada pela 

aprovação da LDB de 1996, e a segunda, ao final de 1999, com a implantação dos cursos 

superiores de tecnologia. 

A separação do ensino técnico e médio e a implantação dos cursos superiores de 

Tecnologia no Cefet (GO) transformaram a experiência institucional. A fala do Professor 7 

registra que a separação do ensino médio e técnico imposto pela reforma foi um 

desdobramento das tentativas de estadualização dessas instituições e acirrou os embates em 

torno da possibilidade de transferência das mesmas para a administração dos Estados. Para o 

professor, ao fracassarem os esforços da transferência das instituições da Rede Federal para a 

administração dos Estados, a reforma da educação profissional de 1997 sinalizou para o 

deslocamento do ensino médio para as redes estaduais juntamente com o quadro de 

professores das disciplinas chamadas de “formação geral”.  

Nesse momento, o docente chama a atenção para a existência de uma disputa entre as 

áreas de formação geral e as áreas técnicas dentro da Instituição, que pende para a 

sobreposição destas últimas, denotando que o receio da transferência do quadro de professores 

das disciplinas do ensino médio poderia, em princípio, encontrar abrigo dentro da Instituição. 

 

O que eu posso dizer, assim, é isso, dessa época que senti demais como 

professora, quando teve o decreto do Fernando Henrique Cardoso. Eu, como 

sou da formação geral, diziam que iam mandar a gente para o Estado, ia ficar 

só a parte técnica nas agrotécnicas, e nas escolas técnicas. Então, gerou um 

afastamento muito grande entre a formação geral e a formação profissional. 

Mas sempre existiu uma disputa entre essas duas, entre esses dois grupos de 

formação. (Professor 7). 
 

Por outro lado, o docente faz uma leitura de que a formação de técnicos nos cursos 

integrados ao ensino médio dessas instituições, anterior à reforma, constituiu-se na 

experiência que mais se aproximou da escola politécnica. Na sequência, relembra o uso do 

argumento do alto custo de formação dos alunos no ensino técnico das instituições federais de 

educação profissional e a suposta elitização dos cursos como fundamento da reforma no 

governo FHC, embora não existisse efetivamente nenhuma pesquisa quanto a isso. Para o 

professor, com a reforma, o ensino médio ficou em segundo plano na Instituição. 

 

Eu acho que foi o que mais chegou próximo dessa perspectiva da escola 

politécnica ou da escola de formação integrada, nessa perspectiva mais 

gramsciana. Eu acho que a experiência da Escola Técnica é a que mais se 

aproxima disso, além do trabalho da CUT, porque a CUT também teve um 

trabalho de formação integrada com os trabalhadores que hoje, na rede, nós 
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temos muitos diretores que vieram dessa formação e que têm uma visão 

diferente em relação à formação integrada. Como existe na nossa sociedade, 

acho que é uma questão cultural essa questão de ir sempre subindo de nível. 

E o Instituto na história dele também. E o Fernando Henrique também usou 

esse discurso que os nossos alunos eram alunos caros comparados com os 

alunos da rede pública, né? Então, nesse sentido que ele justificou essa 

separação. (Professor 7).  

 

Nos registros de memória e na avaliação pessoal do Professor 5, o período foi 

marcado pela transformação da Escola Técnica em Cefet, que se deu concretamente pela 

implantação dos cursos superiores de tecnologia. Esses cursos foram implantados como uma 

extensão dos cursos técnicos: com “uma mudança de carga horária, houve introdução de 

algumas disciplinas, já que o curso era de nível superior”, mas sobre a mesma base do técnico.  

 

Me lembro que quando a Escola transformou no Centro Federal de Educação 

em Ciências e Tecnologia, criaram também os cursos de tecnologia, e o 

aluno sai tecnólogo em alguma coisa. No curso nosso, que era curso técnico 

de Estrada, ele foi transformado em Transportes, curso de Transportes. O que 

houve foi uma mudança de carga horária, houve introdução de algumas 

disciplinas, já que o curso era de nível superior, mas a base mesmo 

continuou sendo o curso técnico. (Professor 5). 

 

Para o professor, esses profissionais não foram bem recepcionados no mercado de 

trabalho, evidenciando que “o tecnólogo não era reconhecido como um profissional de nível 

superior, nem ele era tratado como um técnico”. Na prática, esses profissionais passaram a ser 

reconhecidos pelo que não eram: “nem engenheiro, nem técnico”, e não houve uma 

correspondência em termos de melhoria salarial para os que fizeram o curso de tecnologia.  

 

E não fui adepto dessa mudança, não! Participei dela, mas, na minha 

opinião, o curso técnico como era dado era muito mais eficaz lá fora. E os 

alunos, pelo fato de serem de nível técnico, concordavam com a 

remuneração que lhes era dada. E já nos cursos de tecnologia, o aluno fazia, 

se não me engano 3.600 horas, três anos de duração mais o estágio que era 

obrigatório para complementar. Aí, o que houve? O que aconteceu? Lá fora, 

o tecnólogo não era reconhecido como um profissional de nível superior, 

nem ele era tratado como um técnico. Então, ele não foi valorizado. [...] 

Como formação, eu, se me permite comparar, eu falo: ele estudou muito para 

ter uma graduação de que não é nem engenheiro nem técnico, ficou no meio 

do caminho. No meio do caminho, ele ficou perdido. E se a gente pensasse 

um pouquinho, já tinha o curso técnico. Muitos alunos que cursaram o curso 

técnico de Estrada voltaram na Escola para fazer esse curso de tecnologia, e 

alguns decepcionaram, outros concluíram, mas viram que a melhoria não foi 

assim significativa. (Professor 5). 

 

Se a experiência de separação do ensino técnico e médio promoveu a desmobilização e 

a dispersão da atuação institucional, a tentativa de estabelecer os cursos de tecnologia como 
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âncora desse processo sinalizou para a formação de profissionais que se definiam pelo que 

não eram, “nem engenheiros e nem técnicos”. A dualidade instalada no interior da Instituição 

no contexto da reforma do ensino técnico e médio e a criação dos cursos superiores de 

tecnologia, inspirados pela pedagogia das competências e pelo corolário de medidas para o 

enquadramento dos cursos e da administração acadêmica nos princípios da flexibilidade, 

constituíram-se, também pela rapidez com que se deram, num atropelamento da Instituição. 

A “reinvenção” do trabalho institucional, ainda com os cursos superiores de 

tecnologia, deu-se na direção da educação superior. A retomada do ensino técnico integrado 

ao ensino médio no período seguinte constitui-se em um novo embate dentro e fora da 

Instituição. Mudaram as bases sobre as quais se assentava o trabalho do professor, as 

condições institucionais de formação de técnicos, marcada pelo desacerto com a formação 

escolar de nível médio, ao mesmo tempo em que concentrou os esforços institucionais na 

estruturação dos cursos de tecnologia, para os quais só havia muitas incertezas. A condição de 

incerteza estava condicionada pela ausência de definições claras quanto às características e à 

organização dos cursos, habilitações, títulos, entre outras
78

. Do ponto de vista da inserção e 

das atribuições dos profissionais no mercado de trabalho, também pesavam diversos 

questionamentos
79

.  

 

4.3 O ensino técnico integrado ao ensino médio de 2006 a 2015: dilemas e perspectivas 

 

 Na terceira e última parte das entrevistas com os professores, foi abordada a 

retomada dos cursos técnicos integrados ao ensino médio e as perspectivas do ensino técnico 

no Câmpus Goiânia com a criação do Instituto Federal de Goiás. Há uma percepção de que, 

com a criação dos Institutos Federais, a educação superior se consolidou como atividade 

central da Instituição. Na percepção dos entrevistados, a atuação nos cursos de bacharelado e 

de licenciatura e, mais recentemente, na pós-graduação vai absorvendo o trabalho dos 

professores, o espaço físico, as instalações, a estrutura de gestão e criando, também, novos 

perfis de professores.  

À medida que as temáticas se aproximam da realidade mais imediata, as reflexões vão 

incorporando ao universo de análise as “escolhas”, as ausências e os entendimentos que 

                                                 
78

 O antigo Cefet-GO iniciou a sua atuação nos cursos superiores de tecnologia no mesmo ano da sua 

implantação, em 1999. As diretrizes curriculares desses cursos foram aprovadas em dezembro de 2002, o que 

demandou vários ajustes no processo de reconhecimento desses cursos junto ao Ministério da Educação (MEC).  
79

 Em 2006, o Conselho Nacional de Educação foi acionado para emitir parecer quanto à correspondência entre a 

formação acadêmica e o exercício profissional dos tecnólogos: Parecer CNE/CP n.º 6, de 6 de abril de 2006. 
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marcam o trabalho institucional e os seus agentes, especialmente os professores e os gestores, 

mas também os alunos. Na fala do Professor 4, encontram-se alguns desses elementos. Para o 

professor, a ênfase está na apreensão de um abandono institucional do ensino técnico em 

favor dos cursos superiores, que passaram a determinar as escolhas institucionais, a gestão, o 

perfil e as expectativas dos professores, especialmente nas novas contratações, em que “eles 

vieram literalmente com a leitura de nível superior, única e exclusivamente”.  

 

Porque, com o crescimento, com os cursos superiores, inclusive, com os 

cursos de pós-graduação, o que aconteceu é que, a meu ver, veio muita 

gente. Num tempo muito curto nós contratamos muitos professores e poucos 

professores tiveram a vivência que a gente teve do ensino técnico, Cefet, 

com o ensino médio regular, essa questão toda. E agora, o IF, eles vieram 

literalmente com a leitura de nível superior, única e exclusivamente. Então, 

eu sinto que o curso, os cursos de nível técnico, eles estão não é nem a 

reboque, porque não vem ninguém puxando. Eles estão lutando, porque eles 

não são vistos. (Professor 4). 

 

Em seguida, o professor chama a atenção para a importância do ensino técnico 

integrado, inclusive, como possibilidade de formar os futuros alunos dos cursos superiores da 

Instituição e para a pouca atenção dada ao ensino técnico, uma vez que, internamente, há uma 

lacuna, uma indeterminação de responsabilidades quanto à gestão acadêmica das turmas e 

cursos. 

 

[...] Então, eu acho assim muito estranho que as pessoas não enxerguem que 

nós temos tudo aqui dentro para ter alunos de ensino superior com uma 

qualidade diferenciada. Porque nós podemos trabalhar com esses alunos lá 

no ensino médio, prepará-los para serem esses engenheiros, esses 

professores, né, que nós gostaríamos de que realmente a gente tivesse, e a 

gente não vê isso. Então, eu sempre questiono: quem responde pelo ensino 

técnico? Eu vejo, pergunto e vou atrás, e ninguém. Então, quando eu procuro 

o coordenador de ensino, é um ou outro que fala comigo, que dialoga 

comigo. Mas a maioria só me cobra. (Professor 4). 

 

Na sequência, o professor chama a atenção para a diversificação das atividades 

docentes com ênfase nas demandas da educação superior. Para o professor, os docentes que 

atuam na graduação e na pós-graduação acabam por se vincular aos cursos técnicos apenas 

por necessidade de ajuste de carga horária. As tarefas e responsabilidades que envolvem a 

educação escolar dos jovens nos cursos técnicos integrados e no ensino médio são vistas 

como penosas.  

 

Então, assim, com essa entrada muito grande de professores e com a 

cobrança que a gente tem também, porque eu não posso culpar o professor 

também, né. Você faz mestrado, você faz doutorado, você é cobrado para 
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produzir, cobrado para publicar, cobrado para entrar em fomento, cobrado 

para fazer projeto, cobrado por um monte de coisas. [...]. Eu vejo claramente 

o professor que está no ensino superior e está na pós-graduação. O que ele 

faz no ensino técnico? Completa a carga horária. (Professor 4). 

 

 Em outra passagem, o mesmo professor manifesta a ausência de um trabalho da 

Instituição junto aos alunos do ensino técnico integrado, desde o início, na perspectiva de 

criar vínculos destes com os cursos. A fala denota a ausência de identificação dos alunos com 

os cursos, seja por desconhecimento, seja pelas expectativas voltadas para a educação 

superior. Registra ainda o anseio das famílias com o ingresso na Instituição, tanto pela 

formação escolar de nível médio como pela possibilidade de preparação técnica com um 

diploma reconhecido socialmente. Na fala do professor, para as famílias, o ingresso e a 

conclusão do curso técnico integrado no IFG representam “um sossego”. De acordo com o 

entrevistado, o testemunho de uma mãe revela esse sentido,  

 

[...] porque eu não tenho curso superior, meu marido também não, mas o 

meu filho já é técnico. Então, já pode entrar no mercado de trabalho, já com 

um potencial diferenciado. Se eu conseguir sustentar meu filho na 

universidade, tudo bem; se eu não sustentar, ele já tem uma forma de se 

sustentar. (Professor 4).  

 

Ao ser indagado sobre as perspectivas do ensino técnico integrado ao ensino médio na 

Instituição e da sua pertinência no momento atual, o docente expressa a identidade pessoal 

com o ensino técnico que, na sua visão, permanece como modelo e como possibilidade de 

formação escolar de qualidade. O destaque novamente é sobre a cultura escolar dessas 

instituições no ensino técnico que incide sobre a autonomia de estudos e de aprendizagem; 

processo que se estende sobre uma forma de relacionar com o conhecimento e com a 

realidade, uma “outra leitura de mundo”.  

Na reflexão do professor, a vinculação do estudante do curso técnico com a 

“realidade” se dá pela mediação do trabalho, com a inserção do aluno no “mercado” e das 

responsabilidades que o discente assume com o processo de aprendizagem. Em seus 

apontamentos, a valorização do ambiente de estudos, a biblioteca, tudo isso permanece como 

um importante componente da cultura escolar no ensino técnico ainda hoje. 

 

Uma experiência minha na graduação, os meus amigos que tinham feito 

escolas técnicas todos trabalhavam e se mantinham. [...] Meus amigos todos 

trabalhavam, eles tinham outra leitura de mundo, e aquilo me encantava. Eu 

achava incrível a leitura de mundo que eles tinham a partir do instante em 

que eles estavam no nível superior, mas eles vinham de uma instituição 

técnica. Eles estão buscando e vai aqui e corre ali, e essa visão deles era 

diferente. O que eles tinham que eu não tinha? O que eles tinham aprendido 
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no ensino técnico, que eu não tive a oportunidade de vivenciar? Porque eles 

vivenciaram o mercado, eles fizeram estágio. Eles vivenciaram o mercado, 

então eles enxergavam a importância do estudo: onde que eles tinham que se 

dedicar? Por que eles tinham que se dedicar mais? Eles estudavam muito. Eu 

aprendi a estudar com eles. Aí que eu fui ver como é que se estudava. Eles 

que me ensinaram a estudar. De sentar, ir pro livro e aprender o livro e que o 

livro tem muita coisa e que você, não é só professor. Não adianta sair só com 

o caderninho, é lá com o livro que você vai conseguir aprender. Aqui eles me 

chamam, eles me pedem, eles me telefonam, eles me mandam e-mail. Eles 

querem. (Professor 4). 

 

  A fala do Professor 2 enfatiza a análise da passagem dessas instituições para a 

educação superior. Esse processo desencadeou situações de indefinição e contradições no 

âmbito das políticas públicas e no interior das instituições. Nas políticas públicas, a 

transformação das instituições de educação profissional em instituições de educação superior 

enfraqueceu a atuação das instituições no ensino técnico, mas, ao mesmo tempo, o Estado 

fomentou a criação de cursos técnicos pelo Sistema S. Além da perda de foco da atuação 

institucional, houve uma desvalorização do ensino técnico, uma vez que a própria instituição 

colabora para o assentamento da cultura do vestibular ao verticalizar a sua atuação. 

 

Hoje você tem um público que é atendido pelas instituições federais 

entrando no ensino médio com uma faixa etária muito baixa, na 

principalmente na adolescência na faixa de quinze, catorze anos. Esse 

pessoal vem para a Instituição com a ideia de fazer um curso médio de 

qualidade de modo que lhes permita chegar na universidade através do 

ENEM ou através do vestibular. Nós temos hoje uma cultura do vestibular 

no Brasil, né. E até a própria Instituição incentiva o aluno quando ela cria os 

cursos superiores. [...] O ensino técnico profissionalizante, ele sempre vai ter 

necessidade, é tanto que o governo tem incentivado de forma contraditória a 

criação de cursos técnicos através do sistema Sesi/Senai. [...] Nenhuma 

empresa, nenhuma organização funciona sem a presença do técnico. E nós 

estamos, nós tínhamos assim, nós temos, ainda, um quadro de profissionais 

formadores de técnicos muito bom. Nós não poderíamos perder isso. Houve 

uma substituição de uma geração de professores, profissionais, inclusive, 

hoje até talvez, até com algumas especialidades, algumas capacitações até 

melhores que os professores, vamos dizer assim, de outras épocas. (Professor 

2). 

 

Na sequência, o professor analisa que os alunos dos cursos técnicos integrados têm 

uma formação diferenciada em relação ao aluno que cursa apenas o ensino médio, o que se 

reflete no melhor desempenho dos egressos dos cursos técnicos no início da carreira superior. 

Para o professor, a percepção de que o aluno está mais bem preparado também é reconhecida 

pelo mercado, que ainda precisa de técnicos. Outro destaque da fala do professor é de que a 

perda de foco no ensino técnico foi acompanhada da perda da identidade institucional e que, 

“no dia em que acabar com os cursos técnicos, aí a Instituição vai virar definitivamente uma 
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instituição federal de curso superior como as outras universidades aí”.  

 

O sistema mundo do trabalho funciona com uma lógica um pouquinho 

diferente às vezes do que a gente da área acadêmica pensa. Ah, o cara fez o 

curso técnico, poxa, esse cara não é igual à maioria que tem o curso médio. 

(Professor 2).  
 

A fala do Professor 5 registra a defesa da criação dos Institutos Federais, uma vez que 

essa transformação permitiu a atuação plena da Instituição na educação superior, e isso foi um 

ganho em relação ao momento anterior, como Cefet, em que a Instituição só atuava com os 

cursos superiores de tecnologia.  

 

Veja aí, eu já participei na transição. Estava saindo da escola quando estava 

terminando como Cefet e já criando o Instituto Federal de Goiás. E eu 

aprovei e aprovo a criação do Instituto Federal e a mudança dos cursos de 

tecnologia para os cursos de nível superior com carga horária equivalente 

aos cursos que são dados em outras universidades; aí, acho que está correto. 

E eu acho que tem esse espaço também. Porque a Escola sempre contou com 

bons professores, quando o professor não tinha vamos dizer, não tinha uma 

formação acadêmica voltada só para dar aula, mas ele tinha o outro lado da 

vivência. [...] Então, os cursos de nível superior que foram introduzidos 

também não foram prejudicados em hora nenhuma. E os professores, todos 

eles, acredito que quase 90%, tem além do curso de engenharia normal, 

fizeram aqui na Escola os cursos de habilitação para lecionar. E, além disso, 

a grande maioria tem curso de mestrado e doutorado. Então, a Escola não 

deixa nada a desejar para outras instituições federais de ensino (professor 5). 
 

Na sequência, o docente reafirma a importância da manutenção da oferta dos cursos 

técnicos, tanto pelas necessidades da “vida lá fora” como pela sua importância para os jovens 

que procuram essa formação também como meio para irem se mantendo enquanto cursam o 

ensino superior. Vindo de uma longa experiência profissional como engenheiro na área 

pública, área de infraestrutura urbana, o docente aborda a questão da carreira profissional do 

técnico pela importância social do trabalho que estes realizam.   

 

Eu acho que a Escola, em momento nenhum, deve abandonar o curso 

técnico. Ele é de fundamental importância para a vida lá fora. [...] A Escola 

não pode, não deve abrir mão. Não sei se ainda existe esse curso até hoje, 

técnico, não pode abrir mão deles não, são fundamentais na vida 

profissional. E é com eles que muita gente começa a trabalhar e vai 

galgando, além da experiência, a oportunidade de estar trabalhando e tendo 

condição de pagar uma escola e concluir o curso superior. E ajuda demais na 

qualidade do serviço que é feito lá fora. Isso aí eu sou testemunha, muitos 

anos na área rodoviária. (Professor 5). 

 

O Professor 3 considerou positiva a criação dos Institutos Federais, a ampliação da 

atuação na educação superior, passando dos cursos de tecnologia para os cursos de 
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bacharelado, licenciatura e de pós-graduação. Na sua perspectiva, a formação de técnicos para 

o mercado de trabalho permanece importante, uma vez que “está ficando uma lacuna muito 

grande entre o executor e o gestor de uma determinada atividade”. Essa lacuna não foi 

preenchida com os cursos de tecnologia, já que há pouca compreensão e aceitação desses 

profissionais pelo mercado e organizações profissionais. 

 

[...] É muito positivo esse alargamento de oferta de outros cursos, tanto no 

ramo da engenharia, quanto nas licenciaturas e na pós-graduação, mas sem 

deixar a história que era a formação de mão de obra desaparecer. Está 

ficando uma lacuna muito grande entre o executor e o gestor de uma 

determinada atividade e o técnico. Ele vem ocupar justamente essa faixa de 

mercado. E embora o Instituto ofereça alguns cursos de tecnólogos, parece 

que o mercado não acolheu bem essa terminação “tecnólogo”, porque falta 

uma definição do que é esse tecnólogo. Qual a área de atuação? Quais as 

habilidades e competências desse tecnólogo, enquanto que o curso técnico já 

tem, junto aos órgãos classistas, suas habilidades e competências definidas 

historicamente? (professor 3). 

 

As reflexões do Professor 8 mesclam a história de vida pessoal e profissional para 

destacar a importância dos cursos técnicos na formação dos alunos. As bases dessa formação, 

tanto nas disciplinas do núcleo comum, quanto na área técnica de cada curso, permanecem 

como suporte da carreira escolar e profissional nas etapas seguintes da vida.  

 

Eu diria que a pessoa que estuda aqui dentro, ela acaba sendo um formador, 

usando o conhecimento que adquiriu no contexto geral da vida dela, para a 

família, para os estudos lá fora, quando vai continuar os estudos e depois, 

para o trabalho. Acho que a formação continua. (Professor 8). 

  

Para o professor, a formação escolar dos cursos técnicos é de grande importância para 

o aluno e para a sociedade, porque há uma necessidade social desses profissionais, embora na 

própria instituição isso venha se relativizando com a prioridade dada aos cursos de 

Engenharia. No entanto, para o docente, o aprimoramento das máquinas também exige 

técnicos que as operem, e isso faz com que o mercado demande esses profissionais. 

 Na análise do referido professor, no passado o Senai formava profissionais para 

executar tarefas muito específicas na produção, e hoje a indústria precisa de um profissional 

com uma formação mais completa, com “um nível mais elevado”. Esse profissional é o 

técnico que “consegue planejar junto com a engenharia” ou mesmo na ausência desta.  

 

[...] Precisa de uma pessoa de um nível um pouco mais elevado, com o 

conhecimento um pouco melhor, pessoa que pensa diferente, que consegue 

planejar junto com a engenharia. Ou, se não tiver engenharia, junto com o 

proprietário ou então ele sozinho, às vezes, ele é o próprio empresário. 

(Professor 8).  
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Por último, o professor registra as dificuldades de manutenção do curso técnico em 

razão do espaço físico disponível, laboratórios e a disputa que isso gera dentro do Câmpus e 

do próprio grupo, já que faltam laboratórios comuns. 

 

[...] Mas do jeito que está hoje nem espaço físico a gente tem. Não tem 

estacionamento na região. Não tem assim, laboratórios comuns, mecânica, 

engenharia e o curso técnico. Se criar o mestrado também, vai ter que ser 

comum. E outra coisa que nós também não temos é espaço para o professor, 

para a pesquisa. (Professor 8).  

 

Na análise do Professor 6, o ensino técnico integrado no IFG atende alunos cada vez 

mais jovens, com uma outra cultura, menos compromissados com a vida escolar, com menos 

interesse pela formação técnica, e tudo isso contribui para a ocorrência de problemas 

disciplinares. A convivência de diferentes níveis e modalidades de ensino e a quantidade de 

cursos são fatores que contribuem para uma maior dificuldade de atuação nessa modalidade 

de ensino e junto a esse público. O professor conclui pela pertinência da Instituição atuar no 

ensino técnico atendendo alunos que já concluíram o ensino médio, “aquele aluno que já 

passou pelo segundo grau, já tentou sei lá, uma, duas faculdades aí e não conseguiu. Aí ele 

tem esse recurso de ter formação técnica e que é absorvida no mercado de trabalho”. 

Para o Professor 1, há uma motivação institucional direcionada para a atuação na 

educação superior, de graduação e pós-graduação, que se expressa nas expectativas e 

interesses de atuação profissional do corpo docente, no direcionamento da ocupação dos 

espaços físicos, de laboratórios e das agendas de debates. Nesse processo, para o docente, o 

ensino técnico integrado na Instituição vem se tornando “um adendo” e não uma prioridade. 

“Então os cursos médios profissionalizantes estão ficando um pouco, eles estão já se 

revelando como uma questão complexa”. 

O professor também ressalta que essa é uma realidade muito contraditória, em que o 

governo federal tem impulsionado a expansão da oferta de cursos técnicos, a exemplo do 

Pronatec, mas nas instituições federais, com uma atuação histórica no ensino técnico 

integrado, não há uma prioridade. Na sequência, o docente chama a atenção para o fato de que 

a Instituição, ao abarcar tantas frentes de trabalho, vulnerabiliza-se, o que pode ser 

evidenciado pelas dificuldades enfrentadas para assegurar “o mesmo vigor e fôlego com o 

ensino médio profissionalizante diante da verticalização que houve, e já tínhamos todo um 

lastro histórico nessa trajetória, né”. Por fim, o professor argumenta que a atuação nos dois 

níveis de ensino, básico e superior, faz com que ambos se influenciem na perspectiva de uma 

formação mais ampla.  
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A fala do Professor 9 enfatiza a importância do ensino técnico integrado e a 

dificuldade da Instituição em chegar até o público que realmente deveria ser atendido pela 

Escola, considerando a finalidade da profissionalização. Para o professor, há uma elitização 

da Instituição decorrente dos processos seletivos muito exigentes e pelo fato de que “existe 

uma concorrência muito grande, e a Instituição é realmente uma instituição que tem renome 

na sociedade, uma instituição de tradição”. No apontamento de que muitos dos alunos talvez 

pudessem estudar em outra instituição e “liberar uma vaga aqui para quem realmente precisa 

da formação técnica”, está implícita a naturalização da educação como um bem, que pode ser 

adquirido por meios próprios, e do ensino técnico como ação social de preparação de jovens 

para o trabalho.  

 

[...] Porque, na minha visão, assim, a função social do ensino técnico não 

está sendo plenamente atendida. E se nós formos investigar, muitos talvez 

aqui poderiam ter condições até de estudar em outra instituição e de liberar 

uma vaga aqui para quem realmente precisaria da formação técnica. 

(Professor 9). 

 

Ao referir-se à extinção dos cursos superiores de tecnologia e à implantação dos 

cursos de bacharelado, o professor destaca que os cursos de tecnologia tinham uma relação 

mais imediata com o mercado de trabalho e, portanto, cumpriam uma função social e foram 

extintos sem consistência em termos de pesquisa para a tomada de decisões. Os bacharelados 

foram sendo implantados na perspectiva de direcionar a Instituição para o campo da pesquisa 

e da pós-graduação, e essa diversificação da atuação institucional não deve conduzi-la para o 

“lado somente científico da coisa, não partir somente para o lado da ciência”. Ao considerar a 

ampliação e a diversificação da atuação institucional, o professor chama a atenção para o 

papel social da Instituição e a importância social do ensino técnico.  

Na leitura do Professor 7, houve uma resistência quanto à retomada dos cursos 

técnicos integrados. Os docentes, por várias razões, foram se identificando com a atuação na 

educação superior e perdendo o interesse em atuar no ensino técnico. Nessa passagem da fala 

do professor, fica subentendido que a elitização da Instituição se aprofundou com a educação 

superior e que a resistência em atuar no ensino técnico é, também, expressão da resistência em 

atuar com os trabalhadores. Essas considerações parecem referir-se às experiências de 

trabalho no Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), ao qual se vincula o 

entrevistado, cuja seleção de alunos não está radicada em provas e exames e que encontra 

resistência em diferentes segmentos internos e externos à Instituição.  

Na sequência, o professor pontua que o ensino técnico integrado na Instituição está em 
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disputa com os cursos superiores, e que estes últimos estão se afirmando como prioridade. 

Como exemplo dessa tendência, o professor remete às iniciativas que visam reduzir, quando 

não suprimir, as aulas de laboratório da disciplina de Química do ensino técnico integrado.  

 

[...] E agora com esse processo também do IFG, que você retoma o técnico 

integrado, mas ele está em disputa. O espaço do técnico integrado com o 

superior, há uma disputa e uma tendência, assim. Eu continuo trabalhando só 

que, por exemplo, na Química eles querem reduzir a quantidade de aula 

prática. Às vezes, eu pego turma que nunca foi no Laboratório de Química 

(Professor 7). 

 

Pelo depoimento do docente, o campo em disputa encerra questões mais amplas, que 

envolvem “o que é a tecnologia que a gente quer, tipo de educação que a gente quer, tipo de 

sociedade [que] a gente quer formar”, questões para as quais não há entendimento, embora 

estejam na raiz das disputas internas mais amplas que envolvem a Instituição, servidores, 

alunos e as áreas de conhecimento. 

 A partir das questões levantadas pelo conjunto dos professores entrevistados é 

possível afirmar que, no geral, há um reconhecimento da dimensão ontológica do trabalho, 

assumido na perspectiva do mercado como regulador da vida social ou na esteira das suas 

contradições e limites. A referência à formação para o mercado, mesmo quando 

problematizada, é vista como uma necessidade da sociedade, da produção e dos trabalhadores. 

Destaca-se, também, a importância do vínculo institucional com o ambiente produtivo na 

formação do aluno e no acesso às tecnologias e processos. Há uma referência à autonomia de 

estudos do aluno como característica da formação dos cursos técnicos integrados, enfatizada 

pela maioria dos entrevistados e que é reforçada pela interação com o mundo do trabalho e 

pelas práticas escolares, a exemplo das visitas técnicas, do estágio curricular, das práticas 

experimentais. Há também um destaque para uma cultura de estudos evidenciada na 

valorização dos ambientes acadêmicos, em particular os laboratórios e a biblioteca, espaços 

compreendidos como importantes na formação do estudante.   

Embora o Câmpus Goiânia esteja ofertando os cursos técnicos integrados para alunos 

na faixa etária regular e na modalidade de educação de jovens e adultos, na fala dos docentes 

depreende-se que essa atuação está subsumida pelos interesses, dinâmicas, demandas e 

necessidades da educação superior, configurando um campo em disputa dentro da Instituição. 

Há uma defesa da importância da atuação nos cursos técnicos, sobretudo pela característica 

dessa formação, que reúne a escolarização básica de nível médio e a qualificação técnica, 

respondendo a uma necessidade social reconhecida pelos alunos, pelas famílias e pela 

sociedade. 
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 A fala do Professor 4 é elucidativa quanto a esse aspecto. Para ele, a formação 

escolar dos técnicos de nível médio conserva da sua tradição histórica uma cultura de 

aprendizado que efetivamente traz o aluno para dentro da Instituição e que possibilita ao 

aluno a conquista de uma sistemática de estudos. 

 

A gente teve aqui a oportunidade da iniciação científica no ensino médio, eu 

nunca vi em outro lugar. Eu tive muitos alunos, muitos, muitos trabalhos 

incríveis, com um nível de responsabilidade assustador. [...] A gente acabou 

de ganhar um prêmio internacional, praticamente só tinha aluno do ensino 

técnico. Lá onde a gente estava, foi na Fundação Getúlio Vargas, só tinha 

alunos de ensino, só tinha aluno de mestrado e doutorado. Pessoal ficou 

desorientado com os nossos alunos do ensino técnico. (Professor 4). 

 

Essa mesma perspectiva aparece em outras falas para destacar a característica dessa 

formação integrada, por vezes tomando como referência a sua própria trajetória de ex-aluno 

da Escola Técnica e de pai de ex-alunos, como na narrativa do professor 8: 

 

Por exemplo, eu tenho um filho que fez informática, ele fez foi Informática 

para Internet. Esse camarada hoje está fazendo Sistema de Informação. Ele 

tem 20 anos e ele está sendo um dos melhores alunos da universidade. Por 

quê? Porque a base que ele teve aqui, do curso técnico, ajudou [...] e ele está 

criando um projeto, está em um projeto de um software através do aplicativo 

de celular, onde chama a pessoa pelo celular, pelo tablet, mas é 

programação, é o que ele aprendeu aqui. Embora ele não esteja atuando num 

curso técnico aí fora, mas a base dele aqui dentro foi excelente, está servindo 

muito. Ele é um dos melhores alunos da turma dele. (Professor 8). 

 

Para os docentes entrevistados, no ensino técnico, o trabalho educativo assume 

materialidade na articulação entre teoria e prática, como prática experimental, como aplicação 

da teoria no domínio da técnica, como contato com o mundo da produção e como exercício 

profissional, por meio dos estágios curriculares. Na retomada da oferta dos cursos técnicos 

integrados a partir de 2006, essa articulação entre teoria e prática se viu comprimida pelo 

adensamento das disciplinas, pela carga horária da educação básica e pelo consequente 

redimensionamento do trabalho do professor nas disciplinas, que tenderam a incorporar os 

conteúdos mais formais e a seguir um fluxo orientado para a aquisição de conhecimentos a 

serem aferidos pelo vestibular. 

 Acresce a esse fator a indisponibilidade de espaços de aprendizagem por meio das 

aulas experimentais para todas as turmas e disciplinas e, ainda, da entrada de grande número 

de turmas e de cursos da educação superior. Essa compressão também se reflete no 

encolhimento de atividades orientadas para a interação com a “realidade” que envolve a área 
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de conhecimento no sentido mais amplo e, também, mais específico, a exemplo das visitas 

técnicas e dos estágios curriculares.  

Nesse momento, se internamente a convivência dos cursos técnicos integrados com a 

educação superior tem se dado como um espaço de conflitos e disputas, que correm em favor 

da sobreposição dos interesses da educação superior sobre a educação básica, como apontado 

pelos docentes, externamente a manutenção e o restabelecimento de uma proposta pedagógica 

para o ensino técnico integrado esbarram na interposição das políticas públicas que, mais uma 

vez, apontam para uma reforma da educação de nível médio, com reflexos sobre o ensino 

técnico na perspectiva do “barateamento” da escola básica no Brasil. Esse mesmo processo 

aponta, novamente, para a dispersão e desencontro do ensino médio e técnico dentro da 

Instituição. 

A inversão das prioridades institucionais no ensino, com ênfase na educação superior, 

e não no ensino técnico, é reforçada pelas relações de mercado que no contexto da 

reestruturação produtiva e do crescente desemprego, tendem à desvalorização de títulos e 

diplomas e, ao mesmo tempo, à sua vinculação como requisito de acesso ao trabalho e 

emprego e às estruturas hierárquicas de remuneração, pressionando os níveis superiores, de 

graduação e de pós-graduação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa  A relação entre a educação e o trabalho na educação profissional técnica 

de nível médio do IFG – Câmpus Goiânia: contradições, impasses e perspectivas percorreu a 

trajetória de atuação da Instituição entre os anos de 1986 a 2015, para analisar se a educação 

profissional técnica de nível médio no IFG – Câmpus Goiânia se constituiu e  permanece 

como possibilidade de escolarização básica dos jovens e dos jovens e adultos trabalhadores da 

EJA, para além das demandas imediatas do capital e como atividade fim e prioritária da 

Instituição.  

A proposição ou hipótese inicial era de que no Instituto Federal de Goiás – Câmpus 

Goiânia o tensionamento e a assimetria no interior das estruturas e das ações nos níveis e 

modalidades de educação, básica, profissional e superior tendem a circunstanciar a atuação da 

Instituição no ensino técnico integrado. A proposição foi balizada pelo estudo das políticas 

públicas de educação profissional, pelo resgate da trajetória histórica da Instituição, pela 

pesquisa bibliográfica e pela realização de entrevistas com professores do Câmpus.  

Ao longo do período pesquisado, a segmentação das políticas públicas de educação e a 

dissociação entre a educação escolar e a qualificação profissional, mesmo quando defendida a 

sua integração e ou articulação com a escolarização básica, marcaram a atuação do IFG – 

Câmpus Goiânia.  

No primeiro momento da pesquisa, que compreende o período entre 1986 e 1996, essa 

dissociação assumiu a forma de subsunção da formação escolar básica de nível médio aos 

objetivos do ensino técnico, que se expressava, sobretudo, pelo encolhimento das áreas e 

disciplinas de formação geral no currículo escolar. No entanto, a atuação institucional no 

ensino técnico integrado ao ensino médio assegurou processos educativos que se pautaram 

pela valorização da educação e do trabalho e, por esse caminho, abriu possibilidades de 

inserção qualificada dos jovens no mercado de trabalho e na educação superior.  

No período seguinte, 1997 a 2005, a segmentação entre a educação e o trabalho se 

materializou na separação entre a educação básica de nível médio e técnico no interior da 

Instituição, com objetivos e princípios organizativos distintos, efetivando, na mesma 

Instituição, uma escola voltada para a preparação para o trabalho e outra para o 

prosseguimento de estudos. Para aqueles que buscaram na Instituição o acesso à educação 

básica e profissional, de nível médio, representou a duplicação de jornada de estudos, de 

vínculo de matrículas e diplomação e a segmentação do currículo. 
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No último período pesquisado, de 2006 a 2015, a dissociação entre a educação e o 

trabalho se manifestou nos embates em torno da integração do ensino técnico com o ensino 

médio no interior da Instituição. As disputas em torno do projeto de educação e do desenho 

institucional na oferta de cursos e vagas na elaboração e aprovação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI, se constituiu em um dos momentos de explicitação das 

diferentes concepções educativas e de perfil institucional presentes no IFG e no Câmpus 

Goiânia. 

Essa referência de recorte histórico e temporal permitiu situar a temática da educação 

profissional técnica de nível médio no jogo de forças políticas e sociais que se aglutinavam 

em torno do projeto de educação pública, gratuita e de qualidade, como parte do processo de 

democratização do Estado e da sociedade nos anos 1980. Ao mesmo tempo, permitiu, 

também,  evidenciar a relação entre os posicionamentos e os embates conduzidos na direção 

do reordenamento das formas de dominação e expansão do capital local e globalmente e as 

proposições para o campo da educação. Nesse processo, a passagem de Escola Técnica para 

Cefet em 1999 e a criação dos Institutos Federais em 2008 se articulam e acompanham as 

contradições, dilemas e perspectivas da relação da educação básica com a educação 

profissional no âmbito das políticas públicas e da Instituição. 

A consolidação do modelo de instituição de educação superior, definida pelos Cefets 

na década de 1990, foi vista por Cunha (2005) como a transposição da dualidade estrutural da 

educação básica também para a educação superior. Na educação básica, uma rede de escolas 

destinadas à formação de dirigentes, por meio de uma escolarização propedêutica, e uma rede 

de escolas técnicas e profissionalizantes, destinada aos trabalhadores.  

Na educação superior, de um lado, as universidades públicas ofertando cursos de 

bacharelado, de licenciatura e de pós-graduação, a partir de uma atuação enraizada nos 

princípios da autonomia universitária, na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

voltada para uma sólida formação científica e profissional e com forte seletividade de 

ingresso. De outro, os Centros Federais de Educação Tecnológica mantidos pela União, 

articulados às demandas do mundo trabalho, em especial do setor produtivo, voltados para a 

formação profissional de trabalhadores, com foco no ensino superior como desdobramento 

dos cursos técnicos e catalizadores de uma demanda social reprimida. 

No entanto, o que se verifica na trajetória da educação básica dentro e fora das 

instituições de educação profissional da Rede Federal, ao longo dos anos de 1990 e que se 

estendeu para o período seguinte, é que essa dualidade se revela, cada vez mais e em essência, 

pela orientação privatizante dominante nas políticas públicas. A extensão do processo de 
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privatização incorporou novos posicionamentos hierárquicos de méritos e diplomas, inclusive 

dentro da esfera pública, além de incorporar, na sua dinâmica, os princípios da administração 

de mercado. 

Na educação superior, a criação dos Institutos Federais em 2008, acabou por 

aproximar, de fato, essas instituições das universidades. Essa aproximação tanto mais se 

efetiva quanto mais as próprias universidades realizam, também elas, um movimento de 

convergência na direção da articulação com os interesses econômicos imediatos e de mercado, 

sob diferentes formas e percursos. A perspectiva privatista e privatizante na educação superior 

e a forma como essa orientação atinge, também, as universidades públicas têm sido objeto de 

vários trabalhos, destaca-se aqui o estudo de Chaui (2003) sobre a universidade operacional. 

 A questão levantada por Cunha (2005) acerca da dualidade da educação e os seus 

desdobramentos sobre a complexidade da realidade da educação escolar no Brasil, em 

diferentes níveis e contornos, permanecem no cenário do debate acadêmico e estão 

intrinsecamente ligados à perspectiva de educação, de instituição pública e de projeto de 

sociedade a se consolidar nas próximas décadas. Nessa perspectiva, compreende-se que a luta 

pela ampliação dos direitos sociais à educação e ao trabalho e a construção de um projeto 

educativo que integre essas duas dimensões na formação escolar e profissional, presentes no 

debate e nas expectativas sociais dentro e fora da comunidade acadêmica, participam de 

forma subalterna, dominada, dos embates em torno da integração do ensino técnico e médio 

na Rede Federal, ainda que presentes na construção dos discursos que fundamentaram a 

expansão dessa mesma rede de instituições no último período pesquisado.  

 O Instituto Federal de Goiás – Câmpus Goiânia segue um modus operandi que nem 

se classifica como próprio do campo da educação superior, ainda que tenda a configurar-se 

como dominante nas relações acadêmicas e institucionais, reconfiguradas, a exemplo das 

políticas de carreira docente, nem se qualifica pelos esforços de efetiva  integração da 

educação profissional com a educação básica de nível médio, quanto mais aprofunda e 

expande a sua atuação nos programas de capacitação profissional e de qualificação técnica 

dentro de uma estrutura paralela de organização e financiamento. 

Na educação básica e profissional, a razão instrumental dominante nos sistemas de 

ensino e nas instituições de educação, públicas e privadas, continua a recolocar para o campo 

da educação o desafio de pensar a formação escolar “com base nas ciências, nas tecnologias, 

nas letras, nas artes, na valorização do trabalhador e de uma vida digna para todos, o que 

significa, também, com uma visão política da própria realidade” (CIAVATTA, 2015, p. 31). 

A consolidação do processo de modernização conservadora no campo da educação nos 
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anos1990 e a progressiva privatização da educação, sob diferentes processos e caminhos, 

apenas dão novas dimensões e complexidades ao problema da desigualdade do atendimento e 

do sistema escolar, como desigualdades de classe. Os sistemas de ensino e as instituições 

estão mais privatizados, fragmentários, fragmentados e dispersos, ao mesmo tempo que mais 

homogeneizados pela lógica da administração que prevaleceu sobre os princípios da 

autonomia, da liberdade e da resistência crítica na formação dos sujeitos. 

A convivência antinômica entre a capacidade inaudita de produção e a geração de 

riquezas e a exacerbação da pobreza e da violência ampliam o grau de insegurança no mundo. 

Há um inegável retrocesso da esfera pública e do espaço da política, subsumida pela agenda 

econômica dos interesses de mercado e do capital em termos mundiais. Se é racional o 

processo de desenvolvimento do capital e se este comporta uma clareza inaudita quanto aos 

objetivos a serem alcançados e aos métodos e estratégias necessários, como afirma Gramsci 

(2001), também o é que essa dimensão da racionalidade do sistema comporta o irracional, o 

que põe em risco a integridade da vida em sociedade. A razão se torna, cada vez mais, 

instrumento, meio e procedimento de razão, pautada pela ciência subsumida às demandas de 

mercado e à lógica de reprodução das relações de mercado em âmbito mundial. 

Sob o domínio do capital a centralidade do trabalho como criador da condição humana 

e, portanto, da constituição do ser social, se transforma em alienação. Na dinâmica da 

produção e reprodução do capital, enquanto coisa, objeto, mercadoria de existência material, 

potencial ou simbólica e enquanto relação social que unifica e, ao mesmo tempo, desagrega a 

sociedade, as relações de classe são obscurecidas pelas relações de propriedade, externas aos 

indivíduos e que sobre eles atuam como determinações de uma outra ordem, como fetiche.  

O “revolucionamento” da base técnica da produção e do trabalho com a 

microeletrônica, a robótica, novas fontes de energia e de produção de matérias-primas, a 

informática e a consequente revolução nos meios de transporte e comunicação, tratadas por 

Harvey (1993), promoveram a intensificação da aplicação da ciência e o seu papel no 

processo de produção e reprodução do capital. As mudanças nas estruturas e nas relações de 

trabalho com a flexibilização, desregulamentação e a perda de direitos sociais históricos, entre 

outros, são elementos que recolocam cotidianamente em debate as relações entre a educação e 

o trabalho.  

A necessidade de qualificação do trabalho e do trabalhador, para além das noções 

rudimentares e na perspectiva da unidade entre trabalho intelectual e trabalho manual, tornou 

a questão da educação escolar e do futuro da educação escolar parte integrante das questões 

que envolvem as relações de trabalho e de propriedade. 
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A análise da relação entre a educação e o trabalho na acepção da escola unitária de 

matriz gramsciana e do caráter politécnico, omnilateral, da educação escolar dos 

trabalhadores, encontrada nas considerações de Marx (1996b), pauta-se no reconhecimento de 

que a escola e o trabalho são espaços de mediação na formação dos jovens, filhos de 

trabalhadores e dos jovens e adultos trabalhadores. A produção do conhecimento acerca da 

relação entre a educação e o trabalho que pautou a criação do GT Educação e Trabalho no 

âmbito da Anped, bem como o campo epistemológico em que o GT se afirmara nos anos 

1980, o materialismo histórico-dialético, mostram que a produção de pesquisas na área 

dialogava com a construção do projeto político e societário em disputa na redemocratização 

do país, como mostram Trein e Ciavatta (2003). A partir de meados dos anos de 1990, outras 

concepções teóricas e posicionamentos políticos passam, também, a orientar a produção do 

conhecimento na área, como mostram as autoras.  

Nesta pesquisa, a produção do conhecimento acerca da temática da relação entre a 

educação e o trabalho na educação básica tomou como referência a continuidade das 

produções dos pesquisadores Frigotto e Nosella, conferencistas da IV CBE. A defesa da 

escola unitária clássica e humanista apresentada por Nosella ao longo deste trabalho ancora-se 

na leitura de que outras determinações são estruturantes das relações sociais e da cultura, 

dentre elas a ação comunicativa. A dilatação e fluidez do conceito de trabalho e a sua 

indeterminação como eixo estruturante das relações entre as classes e os segmentos de classes 

e das desigualdades sociais, como desigualdades de classe, reproduzidas no âmbito do sistema 

escolar, está subjacente à concepção de que não são as relações de produção e de trabalho sob 

a lógica da acumulação de capitais e de concentração da riqueza socialmente produzida que 

movem a sociedade e as relações de poder no seu interior. 

A proposição do autor está pautada, também, na compreensão de que a qualificação 

profissional de jovens, filhos de trabalhadores, no âmbito do sistema público de ensino, 

constitui-se num desvio, devendo essa qualificação ser relegada ao setor produtivo e 

empresarial. Por essa abordagem, condena-se a qualificação profissional como dimensão da 

formação escolar de jovens e adolescentes que, nessa etapa da vida, deveria assumir o caráter 

de educação “desinteressada”, mas admite-se a sua realização no âmbito das relações de 

mercado.  

A história da educação brasileira, no entanto, mostra que a qualificação profissional de 

trabalhadores por iniciativa do empresariado se deu, sobretudo, pela constituição de um 

sistema de preparação e treinamento restrito e que arrastou para dentro da iniciativa privada 

grande parte dos recursos públicos destinados à educação dos trabalhadores, como mostrou 
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Frigotto (2011).  

A persistência da exploração e da alienação do trabalho, radicada nas relações de 

produção, consumo e propriedade que caracterizam a produção e a reprodução do capital, ao 

mesmo tempo que impõe barreiras à incorporação plena da tecnologia no modo de vida e 

trabalho da sociedade, dificulta a implantação da escola unitária pautada no pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas e na “universalização do trabalho intelectual 

geral” (SAVIANI, 2003, p. 149).  

A questão da relação entre a educação e o trabalho na educação profissional técnica de 

nível médio do IFG – Câmpus Goiânia, no período pesquisado, perpassa esse debate teórico e 

político e na fala dos professores entrevistados, essa assumiu a dimensão da subsunção do 

trabalho escolar à dinâmica das relações de mercado. Essa lógica, no entanto, comporta as 

contradições que historicamente se desdobraram na afirmação da atuação institucional no 

ensino técnico como modalidade de oferta da educação básica de nível médio; na valoração 

da formação técnica escudada no aprofundamento das bases científicas e tecnológicas da 

produção; nas iniciativas de aproximação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual no 

domínio técnico das áreas de formação; e nos embates entre a apreensão determinante das 

relações de mercado na educação e a sua crítica e desvelamento.  

As falas de sete dos nove docentes entrevistados reafirmam o lugar do ensino técnico 

dentro da Instituição como necessidade do mercado de trabalho, como aspiração social e 

como possibilidade de formação escolar básica de nível médio de qualidade social, acadêmica 

e científica para os trabalhadores. Nessa mesma direção, as falas destacaram a influência 

mútua entre a educação básica e a educação superior no projeto político pedagógico 

efetivamente conduzido pela Instituição a partir da criação do IFG – Câmpus Goiânia, em 

2008. Ao lado da qualificação para o trabalho, ganha destaque a articulação da educação 

básica com a dinâmica dos projetos de pesquisa envolvendo alunos dos cursos técnicos e 

superiores, como relatado na fala do Professor 4
80

.  

A educação profissional técnica de nível médio no IFG – Câmpus Goiânia foi vista por 

dois professores entrevistados como importante alternativa de qualificação de trabalhadores 

para o mercado de trabalho para os concluintes do ensino médio. Para esses docentes, esse 

processo se definiu no contexto da reforma da educação profissional dos anos 1990 e mudou o 

perfil dos alunos ingressantes no ensino técnico integrado ao ensino médio, cada vez mais 

                                                 
80

 No PDI 2012-2016, aprovado pelo IFG em dezembro de 2013, são apresentadas as linhas gerais do Projeto 

Político Pedagógico da Instituição (PPI), documento este que até a finalização desta pesquisa não havia sido 

submetido à apreciação das instâncias de deliberação das políticas institucionais.  
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jovens e focados no acesso à educação superior.  

O ethos instituído e instituinte do trabalho escolar no ensino técnico no IFG – Câmpus 

Goiânia ensejou uma cultura escolar que se manifesta e se reafirma na defesa do ensino 

técnico como tarefa institucional, mesmo quando essa defesa se apresenta quase como um 

“lamento” do passado perdido. Algumas falas manifestam a contingencialidade, ainda que 

estrutural, dos processos que demarcam o enfraquecimento da força mobilizadora do ensino 

técnico e da sua integração com a educação básica de nível médio, mas, também, ressaltam a 

importância da educação superior na Instituição, vista quase como um mérito.    

As questões presentes nos impasses que caracterizam a atuação institucional na 

educação básica e profissional também se fazem presentes no equilíbrio tênue entre uma 

abordagem técnica do conhecimento, e da sua produção, e uma perspectiva mais crítica no 

espaço acadêmico da educação superior do IFG-Câmpus Goiânia. Podemos afirmar que a 

consolidação do processo de transição democrática conservadora na educação nos anos 1990 

e os recuos à direita que novamente presenciamos no âmbito das políticas públicas de 

educação, com a aprovação de nova reforma do ensino médio, com desdobramentos sobre o 

ensino técnico, demonstram a não superação dos grandes dilemas que historicamente 

matizaram a relação entre a educação e o trabalho na organização dos níveis e modalidades de 

ensino da educação escolar básica e profissional.  

A trajetória histórica de atuação do IFG – Câmpus Goiânia na educação profissional 

técnica de nível médio se constituiu em uma experiência de relevância social e cultural para a 

formação dos jovens e dos jovens e adultos trabalhadores da EJA, na integração com o 

processo de escolarização. De igual modo, essa integração qualifica a formação escolar de 

nível médio da Instituição na perspectiva da integração com o mundo do trabalho, da ciência, 

da tecnologia e da cultura e na compreensão dos processos de sociabilidade humana, quanto 

mais se avança na superação do tecnicismo, fundante e dominante na sua trajetória histórica
81

. 

A tese de que o tensionamento e a assimetria no interior das estruturas e das ações nos 

níveis e modalidades de educação tendem a circunstanciar a atuação da Instituição no ensino 

técnico integrado, concorrendo para o enfraquecimento da atuação institucional na educação 

básica e profissional, foi evidenciada pela pesquisa como dilema, frente à expansão e às 
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 O tecnicismo está associado tanto à ênfase da Instituição nas áreas e conteúdos técnicos específicos de atuação 

do profissional no mercado de trabalho, especialmente na primeira fase pesquisada, de 1986 a 1996, quanto no 

método de organização do trabalho pedagógico no seu interior, marcado pela separação entre a concepção, de 

responsabilidade do quadro de especialistas, e a execução, a cargo dos professores, especialmente no primeiro e 

segundo momento da pesquisa. No primeiro momento, por meio do Departamento Pedagógico e de Apoio 

Didático (DPAD) da antiga Escola Técnica Federal de Goiás e, no segundo momento, através da Coordenação 

Técnico-Pedagógica (COTEPE) do Cefet-Go.  
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demandas da educação superior; como limite, frente às possibilidades de sua realização plena, 

para além das demandas imediatas do capital, e como perspectiva, frente aos novos embates e 

disputas de projetos e concepções políticas e educativas, já anunciados com a nova reforma do 

ensino médio. O enraizamento da Instituição na educação básica de nível médio pública, 

gratuita e de qualidade encontra fortes laços de defesa dentro do IFG- Câmpus Goiânia na 

afirmação da oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, como evidenciado na 

implantação de novos cursos e áreas no ensino técnico integrado para alunos na faixa etária 

regular e pela manutenção e ampliação dos cursos técnicos integrados ao ensino médio na 

modalidade de educação de jovens e adultos. As falas dos docentes entrevistados também 

reforçaram essa percepção da necessidade e das possibilidades de permanência dessa oferta.     
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