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Aprende - lê nos olhos, 

lê nos olhos - aprende 

a ler jornais, aprende: 

a verdade pensa 

com tua cabeça. 

Faça perguntas sem medo 

não te convenças sozinho 

mas vejas com teus olhos. 

Se não descobriu por si 

na verdade não descobriu. 

Confere tudo ponto 

por ponto - afinal 

você faz parte de tudo, 

também vai no barco, 

"aí pagar o pato, vai 

pegar no leme um dia.” 

Aponte o dedo, pergunta 

que é isso? Como foi 

parar aí? Por quê? 

Você faz parte de tudo. 

Aprende, não perde nada 

das discussões, do silêncio. 

Esteja sempre aprendendo 

por nós e por você. 

Você não será ouvinte 

diante da discussão, 

não será cogumelo 

de sombras e bastidores, 

não será cenário 

para nossa ação. 
 

- BERTOLD BRECHT - Poema “Precisamos de você” 
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RESUMO 

 
A pesquisa tem como objetivo compreender o processo histórico-político-social de 
incorporação das licenciaturas à nova política de Educação Profissional e Tecnológica, 
procurando revelar as concepções presentes no projeto de Educação Profissional, na 
modalidade pública federal, especificamente relacionada às licenciaturas ofertadas nos IF. O 
que se questiona é por que, no processo histórico de diversificação de modalidades e formatos 
de Educação Profissional Tecnológica no Brasil, os cursos de licenciaturas foram ofertados no 
campo da Educação Profissional, ou seja, por que o projeto de reformulação da Educação 
Profissional e Tecnológica engloba as licenciaturas? Qual o propósito e as finalidades da 
Política de Formação de professores na EPT? Os cursos de licenciatura ofertados pelos IF 
pretendem formar para a Educação Básica ou para a Educação Profissional? O estudo limita-
se aos IF, e não à totalidade das instituições que compõe a Rede Federal de Educação. A 
pesquisa de natureza qualitativa-quantidade de base documental-bibliográfica utilizou a 
análise de conteúdo. Amparada no materialismo histórico dialético, fundamenta-se na 
contribuição de Aranha; Cunha; Floro e Dal Rio, Floro; Müller; Kuenzer; Guerra e Oliveira; 
Bonfim; Lima; Duarte; Facci; Libâneo; Moura, dentre outros. A preocupação com a ação 
pedagógica foi registrada no início das Escolas de Aprendizes Artífices e em 1917 foi criada a 
Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz. A inserção das licenciaturas na rede 
federal é datada de 1978 com a criação dos três primeiros CEFET, no entanto, foi com a 
criação dos IF, em 2008, que a instituição precisou assumir-se como um lócus de Formação 
de Professores. A Lei nº 6.545/1978 definia que as licenciaturas dos CEFET deveriam atender 
a Educação Básica e a EPT. Em 1993, por meio da Lei nº 8.711, as licenciaturas deviam 
atender à EPT. No ano de 2000, pelo Decreto nº 3.462, as licenciaturas deveriam atender a 
Educação Básica e a EPT. Atualmente, pela Lei nº 11.892/2008, as licenciaturas devem 
atender a Educação Básica e a EPT. A pesquisa revela que no ano de 2012, 12% das 
licenciaturas nos IF estavam voltadas para atendimento da EPT e 88% para a Educação 
Básica. Em 2016, 3,44% das licenciaturas estavam voltadas para atendimento da EPT e 
96,56% para a Educação Básica. O número de cursos de ensino básico técnico representa 
mais da metade da oferta: 56,12%. Isso mostra que a Instituição conserva o ensino técnico 
como um dos importantes eixos de atuação, atendendo a Lei de criação. A história da EPT 
evidencia que ela sempre foi modificada de acordo com as demandas do capital e que as 
licenciaturas tendem a seguir no mesmo sentido. O projeto de reformulação da Educação 
Profissional e Tecnológica, que busca a consolidação de uma identidade institucional sui 

generi, engloba/fomenta as licenciaturas mediante a defesa da necessidade de se configurar 
outro modelo de formação de professores distinto do que já havia. Pretende-se formar o 
professor com sólida base científica – alicerçado na verticalização, na interdisciplinaridade e 
na transversalidade - capaz de lidar com os problemas, advindos da prática e que tenha a 
pesquisa como princípio educativo.  
 
Palavras-chave:  Institutos Federais. Licenciatura. Formação de professores. Educação 

Profissional e Tecnológica. Pesquisa. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The research aims to understand the historical-political-social process of incorporating 
teaching degree programs to the new Professional and Technological Education (EPT) policy, 
seeking to reveal the concepts present in the Professional Education project, in the federal 
public modality, specifically related to the teaching degree programs offered by the Federal 
Institutes (IF). What is questioned is why, in the historical process of diversifying the 
modalities and formats of Professional and Technological Education in Brazil, the teaching 
degree courses were offered within the scope of Professional Education, in other words, why 
does the project for reformulation of Professional and Technological Education encompasses 
the teaching degree programs? What are the purpose and the goals of the Policy of Educators 
Formation regarding the Technical Professional Education? Are the teaching degree programs 
offered by the IFs intended to prepare for Basic Education or for Professional education? This 
study is limited to the IFs, rather than the totality of institutions that constitute the Federal 
Network of Education. The research of qualitative-quantity nature and documental-
bibliographic basis used content analysis. Supported by historical and dialectical materialism, 
it is based on the contribution of Aranha; Cunha; Floro and Dal Rio, Floro; Müller; Kuenzer; 
Guerra and Oliveira; Bonfim; Lima; Duarte; Facci; Libâneo; Moura, among others. Concern 
with pedagogical action was registered at the beginning of the Escolas de Aprendizes 
Artífices and in 1917 the Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Bráz was created. 
Insertion of teaching degree courses dates from 1978 with the creation of the three first 
CEFETs, although it was with the IFs creation, in 2008, that the institution had to affirm itself 
as a locus of educators’ formation. Law No. 6.545/1978 defined the teaching degree programs 
of CEFETs should serve Basic Education and EPT.  In 1993, through Law No. 8.711, 
teaching degree programs should serve EPT. In the year 2000, by Decree No. 3.462, teaching 
degree programs should serve Basic Education and EPT. Currently, through Law No. 
11.892/2008, teaching degree programs should serve Basic Education and EPT. The research 
shows that in 2012, 12 % of teaching degree programs in the IFs were focused on serving 
EPT and 88% on Basic Education. In 2016, 3.44% of teaching degree programs were focused 
on serving EPT and 96.56% on Basic Education. The number of technical basic education 
courses represents more than half the courses offered: 56.12%. It shows that the Institution 
maintains technical education as one of the important axis of its practice, according to the 
Law of its foundation. The study of the history of EPT leads to the recognition that EPT has 
always been modified according to the demands of capital and that teaching degree courses 
tend to follow suit. The project for reformulating Professional and Technological Education, 
which is intent on consolidating a sui generis institutional identity, encompasses/foments 
teaching degree courses through defending the necessity of configuring another model for 
educators’ formation distinct from what existed before. It intends to enable the educator with 
a solid scientific background – based on verticalization – capable of dealing with issues 
emerging from practice and having research as an educational principle. 

 
Keywords:  Federal Institutes. Teaching Degree Programs. Educator Formation. Professional 

and Technological Education. Research. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho se insere na linha de pesquisa Teorias da Educação e Processos 

Pedagógicos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e buscou investigar por que no 

processo histórico de diversificação de modalidades e formatos de Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil, em um dado momento, os cursos de licenciaturas foram ofertados no 

campo da Educação Profissional? Dito de outra forma: por que o projeto de Educação 

Profissional e Tecnológica engloba a oferta de licenciaturas?  

Nesta perspectiva, nos propomos a pesquisar a Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), especificamente na modalidade pública federal, procurando revelar as concepções 

presentes nos documentos oficiais1 que buscam delinear as licenciaturas ofertadas pelos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Informamos que a pesquisa limita-se 

aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e não à totalidade das instituições 

que compõem a Rede Federal de Educação, por entender que aos IF competem as exigências 

da Lei de criação nº 11.892/2008, e que a eles são direcionados os processos de expansão e 

interiorização que os transformam em lócus de formação de professores de característica 

peculiar. 

O interesse pelo objeto de pesquisa decorre da nossa experiência profissional. Uma 

vez que, após a aprovação em concurso público para docente do Instituto Federal Goiano (IF 

Goiano), no ano de 2010, para o Campus Iporá/GO, durante uma das fases de concretização 

da política de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, nos deparamos com uma 

realidade muito diferenciada do que havíamos trabalhado em mais de doze anos, atuando na 

formação de professores e na docência da Educação Básica, nas redes públicas de ensino 

(estadual e municipal) e no Ensino Superior pela Universidade Estadual de Goiás.  

O pertencer à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com 

tantas e distintas funções, trouxe-nos inúmeras inquietações quanto ao trabalho docente e à 

formação de professores. Em uma perspectiva crítica e atuando em um novo contexto, 

ousamos procurar desvendar os motivos que impelem a instituição em transformar-se em um 

lócus de formação de professores, buscando vislumbrar possibilidades e identificar os 

desafios para a formação de professores, no âmbito das licenciaturas, nos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. 

                                                           
1  Consideramos como documentos oficiais também os documentos que estão disponibilizados nos sites da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC) e/ou do Ministério da 
Educação (MEC). 
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Compreendemos que a Educação Profissional, no Brasil, tem suas raízes na era 

colonial, quando já havia a preocupação de ensinar um ofício aos desafortunados, pois na 

educação jesuítica, a aprendizagem de um ofício era destinada aos empobrecidos, aos 

desvalidos. Alguns pesquisadores (CUNHA 2000a, FERNANDES 2012, MÜLLER 2009, SÁ 

2014, SILVA 2015) afirmam que o forte preconceito quanto ao trabalho braçal foi 

profundamente acirrado por sua estreita relação com a escravidão. De forma que, nos 

primórdios do Brasil Colonial, a atividade laboral era vista como atividade indigna e ficava a 

cargo de escravos, mestiços e brancos pobres. Essa informação é importante para a 

compreensão do estigma (de origem histórica) que envolve a aprendizagem de um ofício.  

Destarte, o estudo sobre a História da EPT (Educação Profissional e Tecnológica) 

leva-nos a reconhecer que o preconceito e o dualismo estiveram sempre presentes em sua 

trajetória. Destinada aos desfavorecidos da fortuna
2 de cada época, a EPT perpassou por 

várias fases desde a Era Colonial aos dias atuais (incluindo a presença das corporações de 

ofício, a atuação dos jesuítas, posteriormente aos salesianos, às várias mudanças de 

nomenclaturas sempre voltadas para a ampliação e o redirecionamento de suas funções), 

contudo, para delineamento da pesquisa, consideraremos como marco inicial a data em que 

Nilo Peçanha assinou o Decreto 7.566, em 1909, criando as dezenove Escolas de Aprendizes  

Artífices até o ano de 2016, quando a Rede Federal atingiu o total de 644 campi
3 em 

funcionamento, em 568 municípios brasileiros.  

Foi no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2008, por meio da Lei nº 

11.892, que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) foram criados. 

Segundo Otranto (2011), isto ocorreu a partir do processo de adesão de 75 instituições, das 

102 existentes. Assim, foram criados, legalmente, 38 Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia que, especializados na oferta de Educação Profissional e Tecnológica, devem 

oferecer cursos de qualificação, ensino médio integrado e cursos superiores (tecnológicos, 

licenciaturas, lato e stricto sensu).  

Além dos IF, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é 

composta, também, pelas instituições que não aderiam à proposta de criação dos IF, incluindo 

dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), 25 Escolas Técnicas Vinculadas a 

Universidades, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II no Estado 

do Rio de Janeiro. 

                                                           
2  Termo empregado no Decreto Nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, assinado por Nilo Peçanha, que cria as 

Escolas de Aprendizes Artífices. 
3  Fonte: Portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Disponível: 

<http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: 28 jul. 2017. 
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É inegável que a criação e a política de expansão promoveram o aumento significativo 

de oferta de cursos técnicos, tecnológicos e de licenciaturas, em instituições públicas federais, 

em todos os estados brasileiros, uma vez que cada unidade federativa tem pelo menos um IF. 

Considerando que no ano de 2002, a rede constava de 140 unidades e que em 2016 passou a 

644 unidades, a estatística nos revela que em quatorze anos houve um aumento de 460%. 

Conforme Lima (2014), a criação dos IF faz parte das políticas de expansão da educação 

superior e das políticas para formação de professores, desenvolvidas pelo presidente Lula 

(2003-2010) e efetiva a expansão dos cursos de licenciatura, oferecidos por instituições 

públicas federais. Ressaltamos que a presidente Dilma Vana Rousseff (2011-2016) prosseguiu 

com o projeto de expansão dos IF, ampliando ainda mais a quantidade de instituições.  

Segundo a sua Lei de Criação, os Institutos Federais devem garantir 50% das vagas 

para os cursos técnicos, 20% devem ser destinados aos cursos de licenciatura 

(preferencialmente matemática, física, química e biologia) e as outras 30% devem ser 

reservadas aos cursos superiores (bacharelado e pós-graduação – Lato Sensu e Stricto Sensu). 

Entendemos que a ampliação e o redirecionamento de suas atribuições – lócus de formação de 

professores, promotora de educação técnica, Educação Básica, Profissional e Ensino Superior, 

incluindo a pós-graduação – interferem, decisivamente, na história e no direcionamento dos 

IF, tecendo um desafio que deve ser enfrentado em prol da democratização do acesso/êxito da 

educação com qualidade social aos milhares de cidadãos brasileiros.  

Vale ressaltar que o processo de interiorização dos institutos federais, promovendo a 

acessibilidade às populações interioranas e rurais do país, é uma estratégia favorável à 

democratização dessas oportunidades. Além disto, a existência de uma instituição que atua 

tanto na Educação Básica quanto na educação superior é, no mínimo, interessante visto a 

possibilidade de maior interlocução entre ensino, pesquisa e extensão. Tal situação pode 

contribuir para a superação da distância entre as pesquisas e a Educação Básica. Isto toma 

expressiva importância se considerarmos a pesquisa como elemento indissociável ao ensino e 

à extensão, contudo Flach (2014) adverte que a oferta de ensino verticalizado não significa 

necessariamente uma interlocução entre os diversos níveis de ensino.  

Acreditamos que o cenário aponta aspectos positivos e desafios que necessitam ser 

clarificados. A análise da conjuntura nos leva a partilhar da preocupação de Machado (2011), 

em relação à diversidade e heterogeneidade quanto à formação dos/das docentes dos Institutos 

Federais, ilustrada pela situação denunciada, em 2006, pelo então reitor do Instituto Federal 

do Espírito Santo, Denio Rebelo Arantes, durante o debate sobre a formação de professores 

para Educação Profissional organizado pelo Ministério da Educação. Segundo ele, a EPT 
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apresenta duas faces da realidade. Por um lado, a maior parte dos doutores, sem experiência 

profissional anterior, apresenta dificuldades em relação ao mundo do trabalho, e, por outro 

lado, os antigos Professores não dominam com profundidade as tecnologias e os saberes 

científicos. 

De fato, a política de expansão da rede trouxe várias mudanças significativas. Merece 

destaque a modificação do perfil do corpo docente. Segundo dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no ano de 2005, 53,48% dos 

docentes eram graduados ou especialistas; já em 2015, 78% dos docentes eram mestres e 

doutores. Acreditamos que professores altamente qualificados, laboratórios, interiorização e 

verticalização parecem ser elementos constituintes da reconfiguração da EPT. 

Diante desse cenário, compreendemos que investigar o movimento histórico do 

deslocamento de interesses e suas possíveis consequências é extremamente importante para 

compreender a nova proposta de configuração apontada para os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IF). Além disso, é fundamental considerar a excepcional 

abrangência de atuação. Ramos (2002) destaca o papel dos IF no contexto educacional a partir 

do governo de Lula, reconhecendo que as modificações quanto à EPT como política de 

governo ocorrem devido ao significativo lugar e ao espaço que essa política ocupa nas 

reformas educacionais, chegando a defini-la como pedra de toque das reformas educacionais. 

Ressalta que tal política contraria o posicionamento dos organismos internacionais que 

criticavam a EPT por atrair alunos da classe média que continuarão seus estudos no nível 

superior, não se inserindo no campo de trabalho rapidamente, além de ocupar-se com 

formação geral que, segundo os organismos internacionais, deveria ser delegado à Educação 

Básica. 

Sob a ótica da dinâmica do capitalismo, é compreensível o investimento na EPT em 

um contexto em que as leis de mercado definem a formação, as relações sociais e políticas, 

mas o que pensar quanto à obrigatoriedade da oferta de cursos de licenciatura? Quais os 

motivos que alicerçam esta substancialidade? Alguns pesquisadores defendem que os motivos 

que levaram essa responsabilidade aos institutos relacionam-se à carência de Professores no 

contexto educacional brasileiro, principalmente nas áreas de Física, Química, Matemática e 

Biologia (ARANTES, 2012; LIMA e SILVA, 2010; LIMA e SILVA, 2012; LIMA, 2013; 

LIMA, 2014; MOURA 2010). Emerge desse posicionamento a questão: será que, em uma 

perspectiva mundial de mercantilização e barateamento da educação, presentes nas políticas 

educacionais, seriam os Institutos Federais os mais indicados para atender aos interesses do 

governo e à superação da escassez de Professores? Principalmente, se considerarmos que 
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tanto a sua criação quanto a sua manutenção são mais onerosas que os incontáveis programas 

aligeirados de formação de professores, tais como o Programa Especial de Complementação 

Pedagógica ou o Programa de Licenciatura Plena Parcelada?!  

Além desses, ainda haveria a alternativa para superação da carência de professores: 

investir, com maior ênfase, no setor privado – o que não destoaria do contexto atual. De 

acordo com Cabral Neto e Castro (2014), a expansão do ensino superior no Brasil ocorreu 

principalmente por meio da privatização4. Neste sentido, apontam dados que acrescem a 

reflexão. Por exemplo, de 1996 a 2012 enquanto a oferta do ensino público superior cresceu 

249%, o setor privado quase duplicou chegando a 454%.  

Segundo os autores, essa é a direção defendida pelo Banco Mundial. O Banco aponta o 

setor privado como o caminho apropriado à expansão do ensino superior e apresenta severas 

críticas às instituições públicas de Ensino Superior do Brasil. Tais críticas pautam-se: (i) na 

qualidade do serviço oferecido; e (ii) tanto na ausência de inovação, quanto na dependência 

do governo para efetivá-la. Isso posto, verifica-se que, para aquela instituição, o setor privado 

é mais competente, menos oneroso e a ineficiência das instituições públicas é tida como 

empecilho ao avanço do Brasil.  

Vale ressaltar que na ótica dos organismos internacionais multilaterais, a palavra de 

ordem para o ensino superior é a inovação. Neste aspecto, os IF se aproximam desse 

propósito, considerando a história de excelência constituída no ensino técnico e tecnológico, 

mas as licenciaturas parecem não se encaixar em uma proposta de Educação Profissional 

Tecnológica, seja por sua história, pelo perfil dos docentes e das pesquisas desenvolvidas, 

pelo alto custo de sua manutenção, entre outros pontos. 

Nesse sentido, uma importante questão desta pesquisa refere-se aos motivos que 

levaram à obrigatoriedade da oferta das licenciaturas aos IF em um contexto de 

redimensionamento de verba pública às instituições particulares. Analisando a política do 

ensino superior, no período de 1996 a 2012, Cabral Neto e Castro (2014) denunciam que as 

principais estratégias de expansão da educação superior no Brasil pautaram-se no 

investimento no setor privado (inclusive com verba pública) por meio do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Além 

disto, segundo os autores, temos a reorganização do sistema público de ensino por meio do 

Programa do Governo Federal de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

                                                           
4  Castro e Cabral Neto (2014), no texto “Educação Superior no Brasil: os contraditórios caminhos da Expansão 

pós-LDB”, apresentam as principais estratégias de expansão do ensino superior no Brasil: a)A expansão do 
ensino superior pela via da privatização; b) A expansão do ensino superior pela racionalização dos recursos – 
Reuni; c)A educação a distância como estratégia de expansão. 
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Universidades Federais Brasileiras - REUNI; e a ênfase à Educação a Distância, seguindo as 

orientações do Banco Mundial e da Unesco. Cabral Neto e Castro (2014) elucidam que a 

expansão do ensino superior é uma tendência mundial. De acordo com Vieira e Vidal (2014), 

considerando o número de vagas, o setor privado passou de 1.059,163 em 1995 para 

4.996.374 em 2011, abarcando 73% das vagas do ensino superior. O contexto provoca o 

questionamento: considerando o investimento do governo no setor privado, por que delegar a 

formação de professores aos IF? 

Outro ponto a se considerar, no que diz respeito à concepção de formação de 

professores presente nos IF, é que legislação não define a licenciatura como um dos pré-

requisitos para concorrer a todas as vagas de docentes dos concursos públicos nos Institutos 

Federais de Educação. Essa exigência se restringe aos que atuarão na Educação Básica, 

limitando-se aos que ministrarão disciplinas específicas ao Ensino Médio, visto que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, em seu artigo 62 determina que “a 

formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação [...].”  

Ao analisar cinco editais5 de concursos para docentes dos IF - Instituto Federal do 

Acre (IFAC); Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS); Instituto Federal Goiano (IF 

Goiano); Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ); Instituto Federal do Ceará (IFCE) –

constatamos que realmente a exigência maior está no Bacharelado. Das 22 áreas ofertadas 

pelo IFAC, 54,54% exigiam que o candidato tivesse bacharelado, 36,37% exigiam 

licenciatura e 9,09% das áreas podiam ser concorridas por bacharéis ou licenciados. Das 90 

áreas oferecidas pelo IFCE, 46,67% exigiam bacharelado, apenas 12,22% exigiam 

licenciatura e 41,11% permitiam a concorrência entre bacharéis e licenciados. O IF Goiano 

ofereceu 5 áreas, 60% exigiam bacharelado e 40% permitiam a concorrência entre bacharéis e 

licenciados, ou seja, não exigia, exclusivamente, a licenciatura em nenhuma área. O IFRJ 

ofereceu 57 áreas, destas 29,33% exigiam o bacharelado, 20% exigiam licenciatura e 50, 67% 

permitiam concorrência entre bacharéis e licenciados. Das 38 áreas ofertadas pelo IFRS, 

47,37% exigiam o bacharelado, 39,47% exigiam licenciatura e 13,16% permitiam 

concorrência entre bacharéis e licenciados. O que significa a valorização do bacharelado em 

detrimento dos cursos de licenciaturas? Não nos prenderemos a essa questão, mas ela, mesmo 

de forma implícita, relaciona-se ao nosso objeto de pesquisa, como será demonstrado no 

desenvolvimento deste trabalho. 
 

                                                           
5  Para análise escolhemos editais de 2016 e um de cada região, na tentativa de visualizar a compreensão do todo.  
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Vale lembrar que o Ensino Médio, ofertado pelos Institutos é também 

profissionalizante, além dos cursos superiores tecnológicos. Portanto, há Professores que 

atuam somente nas áreas de formação técnica-profissional, de forma que teremos um número 

expressivo de Professores que exercem a docência não como primeira escolha em sua área de 

formação, mas pela oportunidade de se tornar um funcionário público federal.  

Os Institutos Federais assumem, desse modo, vários desafios, entre eles, ao de 

constituírem-se como lócus de formação de professores. Cabe-lhes atuar desde a Educação 

Básica aos cursos de pós-graduação, focando em uma proposta de verticalização que visa 

possibilitar que o discente prossiga seus estudos na instituição do ensino médio integrado até 

a pós-graduação Stricto Sensu. Diante disto, é interessante investigar o movimento histórico, 

pesquisar os motivos que levaram a instituição a assumir a função de formar Professores, 

aparentemente, tão diversa de sua trajetória histórica.  

 

O objeto e os objetivos da pesquisa 

 

Diante do cenário que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vão se 

configurando, buscamos pesquisar para além do discurso oficial que apregoa a carência de 

Professores para incumbir-lhe importante tarefa. Queremos avançar além das primeiras 

impressões, em uma análise mais apurada da história, do discurso, das condições materiais 

objetivas e das concepções que fundamentam as políticas educacionais. Diante disto, a 

presente pesquisa busca responder à questão: por que, no processo histórico de diversificação 

de modalidades e formatos de Educação Profissional Tecnológica no Brasil, os cursos de 

licenciaturas foram ofertados no campo da Educação Profissional, ou seja, por que o projeto 

de reformulação da Educação Profissional e Tecnológica engloba/fomenta as licenciaturas? 

Deste modo, definimos como objetivo principal: compreender o processo histórico-

político-social de incorporação das licenciaturas à nova política de Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil, procurando revelar as concepções presentes no projeto de Educação 

Profissional, na modalidade pública federal, especificamente relacionada às licenciaturas, 

ofertadas nos IF.  

Na busca de compreensão do objeto, outras questões emergem: 

· Quando, em que contexto, qual o propósito e finalidades da Política da Formação de 

professores na EPT? 
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· Os cursos de licenciatura ofertados pelos IF pretendem formar para a Educação Básica, 

para a Educação Profissional ou para outros espaços educativos não-escolares6? 

Nessa perspectiva, buscamos analisar o contexto histórico da EPT, procurando 

identificar em que circunstâncias afloraram a preocupação com a formação de professores, 

como surgiu a oferta dos cursos superiores e como a formação de professores foi incluída no 

processo da nova política da EPT, fomentada na criação e expansão dos IF. Perante a 

preocupação em captar aspectos da formação de professores presentes na oferta das 

licenciaturas, procuramos identificar quais são os cursos e a que se destina a formação 

ofertada: à Educação Básica; ou à Educação Profissional; ou ainda a outros ambientes 

educacionais não-escolares.  

Investigar implica na busca de referenciais teóricos que colaborem para interpretação 

dos dados sobre a formação de professores. Fizemos opção por autores de referência 

histórico-cultural como Duarte (2001, 2003, 2008, 2010), Facci (2004), e quanto à formação 

de professores para EPT, nos pautamos em Machado (2011), Moura (2013, 2014) e Ramos 

(2002). 

A formação de professores não é neutra, pois não está isenta de interesses políticos e 

ideológicos. Neste sentido, Lima e Silva (2014) afirmam que ela pode tanto trabalhar para a 

construção de uma educação crítica-emancipatória quanto para uma educação alienante, 

portanto, diante do compromisso dos IF em relação ao contexto educacional brasileiro, 

considerando a política de expansão e interiorização em nosso país, é fundamental o 

desenvolvimento de pesquisas como esta. 

Flach (2012) afirma que a participação da rede federal na formação de docentes não se 

inicia a partir da criação dos institutos (Lei 11.892/2008). Data de 1978, com a criação dos 

três Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET Minas Gerais, Paraná e Rio de 

Janeiro). Portanto, a preocupação com a formação dos docentes como função instituída 

acontece com a transformação das Escolas Técnicas em CEFET, contudo esse processo não se 

dá de forma simultânea em todo país. O transcurso tem início em 1978 e encerra-se em 2004. 

Considerando que a Criação dos IF e sua política de expansão quase quadruplicaram o 

número de instituições, a oferta de licenciatura assume considerável proporção, 

principalmente se atentarmos para o 7º artigo da Lei 11.892/2008. Ele define que entre as 

                                                           
6  Libâneo (2001, p. 12/13) apresenta dois campos de atuação pedagógica: escolar e extra-escolar. De forma que, 

para este trabalho, compreendemos a atuação extra-escolar como campo de atuação em espaços educativos 
não-escolares, como, por exemplo, a atuação em Organizações Não-Governamentais, museus, teatros, 
conservatórios, escola de danças, sindicatos, entre outras. 
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finalidades dos IF está a oferta de cursos de licenciatura e programas de formação pedagógica, 

voltados para Educação Básica e para a Educação Profissional.  

Segundo Flach (2012), são vários os desafios para alcançar esse intento, mas a boa 

infraestrutura, a estreita relação com a Educação Básica e o perfil do Professor-Pesquisador 

são apontados, por ela, como elementos que podem contribuir para uma formação de 

professores diferenciada e eficaz.  

Para este trabalho, foi necessário pesquisar elementos imprescindíveis à formação de 

professores. Segundo Gatti (2010), no Brasil, a preocupação com a formação específica para 

Professores que atuariam nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio é bem 

recente. A pesquisadora pontua que a partir do final da década de 1980 começa a 

manifestação da necessidade de formação e em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, institui legalmente a necessidade de formação, no entanto, há uma evidência que 

persiste com o formato básico que privilegia a formação para o bacharelado. Data de 2002 os 

estabelecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de professores e, 

posteriormente, as Diretrizes Curriculares especificas para as diversas licenciaturas são 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Gatti (2010) defende a necessidade de 

investigar quem é este sujeito que decide cursar licenciatura, considerando a defasagem de 

Professores e a realidade educacional no contexto brasileiro. Questão interessante. Vale o 

registro, entretanto, excede os limites deste trabalho.  

Quanto ao campo da pesquisa sobre a formação de professores, Pereira-Diniz (2013) 

afirma que os estudos sobre a formação de professores é também recente, pois, apenas em 

1973, a comunidade internacional de pesquisadores da área de educação a reconheceu como 

linha de pesquisa. Segundo o pesquisador, no início da década de 1970, a formação de 

professores ocupava-se de uma perspectiva técnica, tendo a experimentação, a racionalização 

e o planejamento como questões centrais. Já na segunda metade da década, emerge uma visão 

sociológica, destacando o papel político e transformador da educação. O discurso persistiu na 

década de 1980, o autor ressalta o caráter ingênuo das críticas que não conseguiram atingir 

práxis não alterando a situação do Professorado brasileiro. 

 Além disto, o ensinar ficou em segundo plano surgindo o termo educador no lugar do 

Professor. Entre 1980 a 1990, a reflexão voltou-se para a crise de paradigmas. Na década de 

1990, os cursos de formação de professores defendiam a necessidade de um profissional com 

perfil de pesquisador, ou seja, o Professor-pesquisador pautado na teoria do Professor 

reflexivo, a valorização da prática e os saberes advindos dela, a reflexão-na-ação nortearam as 

discussões. A partir de 2000, a identidade docente e a profissionalização passaram a ser 
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investigadas. De acordo com Pereira-Diniz, isto ocorre provavelmente pelo movimento do 

capital que desestrutura e reconfigura o mundo do trabalho.  

Acresce a reflexão o posicionamento de Kenneth Zeichner, pesquisador norte-

americano. Em entrevista concedida ao Pereira-Diniz (2013), Zeichner critica a postura 

elitista e arrogante das universidades que, como lócus de formação de professores, não 

considera as escolas como lugar de aprendizagem do licenciando. Ele denuncia o modelo 

capitalista de formação de professores que tem avançado no sentido de destituir as 

universidades como centros de formação e transferir esta responsabilidade para as redes de 

programas com desenho empresarial, o que tem ocorrido nos Estados Unidos e tem se 

propagado em outros países. 

Nessa perspectiva, investigamos as concepções em relação à formação de professores 

presentes nos documentos que tratam das licenciaturas nos IF, buscando elucidar elementos 

importantes quanto à função do Professor. Roldão (1999) declara que vivemos em um período 

em que não há clareza quanto à natureza da função do Professor. A autora evidencia a 

diferença entre o funcionário - caracterizado pela dicotomia entre o pensar e o fazer, baseado 

na dependência e heteronomia frente à estrutura institucional - e o profissional - qualificado 

pela autonomia, sentimento de pertença a um grupo social, domínio e à produção de um saber 

específico. A partir dessa diferenciação, Roldão (1999) denuncia o estado híbrido em que se 

encontra o professor que, atualmente, vive a semi-profissionalidade. Para superação da 

situação, entre outros aspectos, ela defende uma maior participação dos docentes na gestão do 

currículo e a vivência da coletividade. 

 

Método e procedimentos metodológicos 

 

No materialismo histórico, encontram-se os eixos orientadores do referencial teórico 

deste trabalho, e acreditamos que as condições materiais de produção assumem papel decisivo 

quanto à potencialidade do ser humano, o qual, por sua vez, está estreitamente relacionado às 

conjunturas históricas, econômicas, culturais e sociais. Reconhecemos o trabalho como fator 

de humanização, processo pelo qual o homem transforma a natureza e é transformado, 

consideramos, entretanto, tanto sua capacidade formadora quanto a alienadora. Afinal, 

aprendemos com Marx e Engels (1999) que o pensamento da classe dominante prevalece, e 

que a posse dos bens materiais é garantida pela subserviência intelectual que está voltada para 

atender aos interesses da classe dominante. Reconhecemos, por essa ótica, que a produção da 

riqueza social está condicionada à reprodução da pobreza e que as políticas educacionais não 
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são definidas a partir de posicionamentos de intelectuais, mas de condições (objetivas e 

materiais) presentes em cada momento histórico de acordo com as demandas do capital. Em 

oposição, em uma perspectiva contra-hegemônica, cabe-nos lutar a favor de uma educação 

para além do capital.  

A partir dessa referência teórica, entendemos que ao interpretar o movimento real do 

objeto, podemos compreender como ele se efetiva em sua concretude, mas é necessário 

reconhecer que ele é composto pela síntese de diversas determinações, daí a sua 

complexidade. Torna-se, portanto, imprescindível considerar a estrutura e a dinâmica do 

objeto para a definição dos procedimentos de pesquisa.  

Fundamentamo-nos, também, na ideia de que é a atividade prática que dá origem ao 

conhecimento teórico, e que a produção do conhecimento está profundamente relacionada às 

condições objetivas, materiais e produtivas de cada época, sendo o trabalho o elemento vital 

por meio do qual o ser humano evolui, humaniza-se, produz sua sobrevivência e gera 

conhecimento. (MARX, 2005; RAMOS, 2013)  

Em consonância, Saviani (2007) reconhece o trabalho como atividade humana que 

transforma a natureza, a fim de atender às suas necessidades e ressalta que o vínculo entre 

trabalho e educação é histórico e ontológico7. Ao considerar que a constituição do homem não 

se dá com o nascimento, mas pela aprendizagem de como ser homem, o autor defende que a 

gênese da educação é concomitante à do próprio homem.  

Para Libâneo (2007), a educação, em sentido amplo, é uma prática social, ou seja, 

compreende os processos formativos que acontecem no meio social, podendo ocorrer de 

forma intencional ou não-intencional, sistematizada ou assistemática, institucionalizada ou 

não-institucionalizada. A educação, em sentido amplo, faz parte dos processos sociais que 

constituem a dinâmica da socialização.  

Em sintonia, Saviani (2007) afirma que nas sociedades primitivas a apropriação do 

conhecimento ocorria, de maneira informal, na convivência diária, na coletividade. O 

desenvolvimento dos meios de produção, que ocorreu a partir da institucionalização da 

propriedade privada, implicou na divisão social do trabalho. Esse acontecimento desencadeou 

o surgimento de duas classes sociais: a classe dos proprietários e a classe dos não-

proprietários. A partir daí, a classe dos proprietários se apropriou dos frutos do trabalho alheio 

e passou a viver sem necessidade de trabalhar. A divisão social do trabalho está 

                                                           
7  Saviani (2007, p. 155) afirma que os fundamentos da relação trabalho-educação são histórico-ontológicos. 

Justifica: “Fundamentos históricos porque referidos a um processo produzido e desenvolvido ao longo do 
tempo pela ação dos próprios homens. Fundamentos ontológicos porque o produto dessa ação, o resultado 
desse processo, é o próprio ser dos homens”. 
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profundamente relacionada à divisão da educação, ou melhor, à diferenciação do processo 

educativo para as distintas classes sociais. Aliás, é da divisão entre o trabalho material e do 

trabalho intelectual que nasce a divisão do trabalho.  

O foco da educação da classe proprietária eram as atividades intelectuais e o 

desenvolvimento da oratória (habilidades tidas como importantes para a formação de 

dirigentes), enquanto a educação para a classe dos não proprietários voltou-se para o trabalho. 

Saviani (2007) esclarece que a instituição escolar tem suas raízes na educação para a classe 

proprietária, principalmente no que se refere à valorização da teoria em detrimento da prática, 

e que sua institucionalização consolidou a separação entre educação e trabalho. Com o tempo, 

as diferenças entre as educações ofertadas para as duas classes foram sofrendo especificações, 

principalmente com o advento do modo de produção capitalista.  

A educação escolar nos remete ao conceito do sentido restrito de educação. Segundo 

Libâneo (2007), a educação, nessa perspectiva, caracteriza-se pela intencionalidade na 

promoção do desenvolvimento e da inserção social do individual, compreendendo a educação 

escolar ou extra-escolar. A educação é uma prática social que visa fomentar o potencial 

humano por meio de processos de transmissão e apropriação ativa de conhecimentos e valores 

em instituições especialmente produzidas para este fim. O autor lembra, ainda, que a 

educação é mutável e diversificada, pois não é a mesma em todas as épocas e lugares. 

Ressalta ,ainda, que, como toda prática social, a educação envolve relações de poder.  

Nesse sentido, Saviani (2007) observa que a Revolução Industrial acirrou ainda mais a 

separação entre a formação para instrução e para o trabalho produtivo, obrigando a escola, 

destinada à classe popular, a subordinar-se cada vez mais ao sistema produtivo, aos ditames 

da dinâmica do capital. Aos futuros dirigentes era destinada a escola das ciências e 

humanidades e para os trabalhadores a escola profissionalizante.  

Cremos, no entanto, que a situação de opressão não se estabelece e/ou consolida-se 

passivamente. O movimento da história se dá a partir da luta entre as classes sociais, mas 

essas transformações ocorrem em meio a contradições. Rodrigues (2007) afirma que, para 

Marx, a contradição é a forma por meio da qual a realidade se apresenta. O próprio capital 

apresenta estruturas altamente contraditórias8 e, de acordo com Mezsários (2008), 

                                                           
8  Entre outras contradições, Saviani (2003, p. 137) apresenta uma que se refere à apropriação do conhecimento: 

“a contradição do capitalismo atravessa também a questão relativa ao conhecimento: se essa sociedade é 
baseada na propriedade privada dos meios de produção e se a ciência, como conhecimento, é um meio de 
produção, deveria ser propriedade privada da classe dominante. No entanto, os trabalhadores não podem ser 
expropriados de forma absoluta dos conhecimentos, porque, sem conhecimento, eles não podem produzir e, se 
eles não trabalham, não acrescentam valor ao capital. Desse modo, a sociedade capitalista desenvolveu 
mecanismos através dos quais procura expropriar o conhecimento dos trabalhadores e sistematizar, elaborar 
esses conhecimentos, e devolvê-los na forma parcelada.” 
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incorrigíveis. Na instituição escolar, por exemplo, a contradição também está presente, uma 

vez que a educação formal, sendo uma prática social, pode trabalhar para a preservação e/ou 

transformação social – preservação ou transformação de hábitos, costumes, concepções e 

atitudes. Não há, portanto, um direcionamento único na construção da história, mas forças 

contrárias impulsionadas por projetos societários em disputa. 

E como se posiciona o Estado nessa disputa? O Estado, criado inicialmente para 

proteção da propriedade privada, também está subordinado aos desmandos do capital. Para 

Marx e Engels (1998), o Estado não é uma instituição que defende os interesses e as 

necessidades da maioria. Ao contrário, sendo a sociedade composta por classes, o Estado 

defende os interesses da classe dominante, de forma que o pensamento que prevalece é o da 

classe dominante, como também as instituições sociais que passam pela mediação do Estado 

(MARX; ENGELS, 1998). 

Para Garcia e Afonso (2016), é necessário lutar por uma Educação que rompa com o 

modelo de escola, unilateral, ajustada à lógica do capital, voltada para o atendimento do 

mercado de trabalho e a acumulação do capital. De acordo com os autores, é preciso lutar por 

uma escola que atenda aos interesses e às necessidades da classe trabalhadora em uma 

perspectiva da omnilateraliteralidade9, em busca da efetivação do trabalho como princípio 

educativo, voltada para a politecnia10. Para Saviani (2007), isso implica no esforço da 

superação da divisão entre o trabalho manual e trabalho intelectual, procurando superar as 

contradições presentes na própria dinâmica do capital. É preciso também elucidar que a EPT 

tem um compromisso social e político com a classe trabalhadora (RAMOS, 2013). 

Nessa expectativa, com foco na apreensão do objeto de pesquisa, buscamos a 

compreensão da essência, que não é dada pela aparência. Assim, o presente estudo representa 

um esforço intelectual e político de entender o mundo real, no caso a oferta de licenciaturas 

pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. As aparências nos indicam que 

as ofertas de licenciatura pelos IF se colocaram como alternativa de solução quanto à escassez 

de Professores, mas nos parece uma resposta simples para uma questão muito complexa.  
                                                           
9  Segundo Garcia e Afonso (2007, p. 140): “a omnilateralidade tem por finalidade o desenvolvimento integral 

do ser humano nas suas múltiplas dimensões, por meio da integralização dos aspectos cognitivo, físico, moral, 
afetivo e social, com vistas à emancipação do homem multifacetado. Ela se contrapõe à formação unilateral 
fragmentada, gestada pela sociedade capitalista e assentada sob ótica da qualificação para o mercado de 
trabalho e que tem como conseqüência a reprodução do trabalho alienado, a divisão do trabalho, da reificação 
do homem e degradação do trabalho.” 

10  Saviani (2003, p. 140) esclarece: “Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Está relacionada aos 
fundamentos das diferentes modalidades de trabalho e tem como base determinados princípios, determinados 
fundamentos, que devem ser garantidos pela formação politécnica. Por quê? Supõe-se que, dominando esses 
fundamentos, esses princípios, o trabalhador está em condições de desenvolver as diferentes modalidades de 
trabalho, com a compreensão do seu caráter, da sua essência.” 
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A pesquisa se caracteriza como qualitativa-quantidade de base documental-

bibliográfica. Foram analisados: dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), a Revista Brasileira de Educação, Revista Trabalho e Educação; documentos 

Internacionais (Declaração de Jomtien e Dackar) e Nacionais (Lei de Diretrizes e Bases de 

Educação nº 9394/96, CONAE, Plano Nacional de Educação, Termo de Acordo de Metas e 

Compromisso e documentos publicados pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica). Optamos pela análise de conteúdo como metodologia para apreensão do objeto, 

buscando a partir da análise da mensagem suas várias formas desvendar quem diz, a quem, 

como e com que efeito e por quê (FRANCO, 2005).  

 

Estrutura da tese 

 

No primeiro capítulo, denominado “Traços Histórico-Sociais da Educação Profissional 

no Brasil: De Escolas de Aprendizes Artífices aos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia”, discorremos sobre as diversas configurações da EPT ao longo do tempo, 

refletindo acerca do contexto e da legislação que interferiram em sua trajetória. Para isso, 

optamos pela periodização proposta por Floro e Dal Ri (2015) definida em dois períodos e 

constituídos por quatro fases. O critério estabelecido pelas autoras foi a atuação até o nível 

médio, para o primeiro período, e atuação no nível superior para o segundo. A proposta 

atende as especificidades desta pesquisa uma vez que seu objeto recai sobre as licenciaturas 

nos institutos Federais de Educação.  

No segundo capítulo, “Constituição e Configuração dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil”, analisamos como os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia se configuram como uma nova política de Educação 

Profissional e Tecnológica no Brasil, buscando desvendar qual o significado do atual 

delineamento. Para isso, recorremos à análise de ofertas dos diversos cursos que os IF 

oferecem e também à análise de documentos publicados no site da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), que nos fornece indícios quanto à nova configuração 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

No terceiro capítulo, “As Licenciaturas no Âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica”, buscamos identificar e compreender o espaço das licenciaturas no contexto dos 

IF por meio de análise de documentos (internacionais e nacionais) e da retomada de sua 

história, orientações e finalidades.  

Por fim, apresentamos as considerações finais. 



 

CAPITULO I - TRAÇOS HISTÓRICO-SOCIAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

NO BRASIL: DE ESCOLAS DE APRENDIZES ARTÍFICES AOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 
Sendo o Estado, portanto, a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante 
fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de 
uma época, conclui-se que todas as instituições comuns passam pela mediação do 
Estado e recebem uma forma política. Daí a ilusão de que a lei repousa na vontade, 
e, mais ainda, em uma vontade livre, destacada da sua base concreta. Da mesma 
maneira, o direito por sua vez reduz-se à lei. (Ideologia Alemã, MARX; ENGELS, 
1998). 

 

Este capítulo objetiva, tal como o título enseja, ressaltar os traços histórico-sociais da 

Educação Profissional no Brasil. Sua organização abrangerá toda trajetória institucional e 

organizacional. Inicialmente, abordará as experiências das Escolas de Aprendizes Artífices 

(1909) até as Escolas Industriais e Técnicas (1942). Na sequência, partiremos das Escolas 

Técnicas e Federais (1959) aos primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica (1978); 

este capítulo contará, ainda, com os seguintes assuntos: a Criação do Sistema de Educação 

Tecnológica (1993 a 2004); os Movimentos Intrínsecos que antecederam a criação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; A Mudança de Rota: Eis que foram 

criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia: constituição e organização. Ao final, apresentaremos uma 

síntese acerca das Escolas de Aprendizes Artífices aos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia: ajustes aos movimentos estruturais do capital. 

Para sua organização, utilizar-se-á a periodização elaborada por Floro e Dal Ri (2015) 

e Floro (2016) com foco na pesquisa sobre a inserção do ensino superior nas escolas 

profissionalizantes. Elas organizaram essa pesquisa em dois períodos, constituídos por quatro 

fases. O parâmetro estabelecido pelas autoras foi a atuação até o nível médio, para o primeiro 

período e a atuação no nível superior para o segundo. 

 

QUADRO 1: PERIODIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

Período 1 
Atuação até o nível médio 

Período 2 
Atuação até o nível superior 

1ª fase 
1909 a 1942 

2ª fase 
1959 a 1978 

3ª fase 
1994 a 2004 

4ª fase 
2008 

1909 - Escolas de 
Aprendizes Artífices; 
1937 - Liceus Industriais; 
1942 - Escolas Técnicas e 
Industriais  

1959 - Escolas Técnicas 
Federais 
1978 - Criação dos Centros 
Federais de Educação 
Tecnológicas – 1º CEFET  

1993 a 2004- 
Os Cefetinhos 
 

2008 - Institutos 
Federais de 
Educação, Ciência 
e Tecnologia 

FONTE: Floro e Dal Ri (2015); Floro (2016) - Adaptação: Silva, 2016. 
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Defendemos que a proposta de periodicização elaborada por Floro e Dal Ri (2015) e 

Floro (2016), mesmo que organizada para fins didáticos, atende as especificidades desta 

pesquisa uma vez que as licenciaturas nos Institutos Federais de Educação constituem nosso 

objeto. Segundo as autoras, as diversas fases apontam as alterações de objetivos e 

terminologia, no entanto, não representam, de forma alguma, superação, progresso ou 

transformações. Na verdade, materializam ajustes estruturais requisitados pela dinâmica do 

capital. Esses ajustes, de acordo com Charlot (2013), não constituem crises, mas mutações 

decorrentes das constantes reconfigurações do capital.  

O autor acrescenta, também, a reflexão ao apresentar as três fases do Estado: o Estado 

Educador, o Estado Desenvolvimentista e o Estado Regulador. O Estado Educador, presente 

antes dos anos de 1950, é caracterizado pela intenção de construção de nação, paz social, 

propagação e manutenção de valores. O Estado Desenvolvimentista ocorre a partir de década 

de 1950, mais expressivo na década de 1960 e também nos anos de 1970, caracteriza-se por 

pensar uma educação a serviço do desenvolvimento. Há nesta fase uma massificação da 

escola, ampliando o número de vagas para receber as classes populares, embora a escola não 

se adapte à nova realidade mantendo a estrutura elitista e excludente. O Estado Regulador é 

que predomina na década de 1980. A educação se submete à lógica do capital de forma 

avassaladora e o discurso volta-se à globalização e à qualidade. 

Charlot (2013) esclarece inclusive que o Estado Regulador delega à escola a tarefa de 

formar trabalhadores e consumidores competentes, mais formados, mais qualificados a fim de 

lidarem e consumirem tecnologia. Nessa perspectiva, exige-se a profissionalidade docente, o 

qual deixa de ser funcionário para ser profissional: deve ser capaz de solucionar problemas. A 

qualidade é exigida, mas como é posta, oculta os problemas estruturais da escola e os 

decorrentes da desigualdade social. Preza a concorrência desconsiderando as disparidades de 

condições. Da globalização resulta a diminuição da ação e do compromisso do Estado com os 

segmentos mais fragilizados da sociedade e a educação pública sofre com um processo 

estrutural de desativação em detrimento dos setores privados (efetiva-se o mercado da 

educação). Os organismos internacionais vão definindo os rumos da educação dos países 

credores, tomando-a como instrumento de redução da pobreza quando, na verdade, são 

instrumentos de pacificação. 

Ressaltamos ainda que a história da Educação Profissional já foi investigada por vários 

pesquisadores (CUNHA, 2000ª; CUNHA, 2000b; FERNANDES, 2012; MANSO, 2016; 

MÜLLER, 2009; SÁ, 2014; SILVA, 2015), e como este trabalho não tem por objetivo 
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pormenorizar ou delongar sobre essas questões históricas, tentaremos nos deter no foco da 

pesquisa, sem perder de vista os ajustes da EPT às demandas do Capital.  

De acordo com o referencial teórico adotado, partimos da crença de que a vida é que 

determina a consciência. A história é construída a partir das condições materiais concretas e 

das relações sociais que os homens e as mulheres estabelecem, portanto, a análise requer o 

vislumbre das razões (principalmente as ocultadas), das condições produtivas e do contexto 

histórico em que o objeto da pesquisa é fundamentado.  

Aqui, reiteramos que na perspectiva do materialismo histórico, a busca pela essência 

implica em considerar o contexto e a época em que as relações são estabelecidas. Isso implica 

em considerar as condições materiais/produtivas em que a realidade é formulada e admitir que 

a base produtiva constitua (como também reconfigura e dissolve) as organizações sociais 

(jurídicas, religiosas, políticas, educacionais, culturais), historicamente instituídas (MARX; 

ENGELS, 2005). 

Nesse sentido, também partilhamos do pensamento de Frigotto (1998) de que a opção 

por referencial teórico não é arbitrária ou neutra. Fundamenta-se no posicionamento ético-

político de quem compreende a importância da teoria para a compreensão e transformação da 

realidade. Nosso posicionamento, portanto, constitui-se na perspectiva de enxergar as razões 

estruturais da exclusão e os mecanismos utilizados para camuflá-la.  

Mészáros (2008) alerta-nos para o fato de que o capital é incorrigível e que as 

reformas educacionais, sem que ocorram mudanças nas estruturas sociais, buscam somente 

corrigir detalhes defeituosos da ordem estabelecida, não impactando a lógica constituída, 

decorrente do sistema de reprodução social. 

Nessa perspectiva, reconhecemos, em consonância com o pesquisador húngaro, que as 

instituições educacionais foram, ao longo do tempo, sofrendo adaptações para atender às 

mutações do sistema do capital11, contribuindo para a evolução da internalização dos 

objetivos do sistema pelo indivíduo em um processo cruel de responsabilização do homem e 

da mulher pelas consequências excludentes da dinâmica do capital. Vale ressaltar, no entanto, 

que as instituições de educação constituem-se como uma parte de uma engrenagem maior, 

embora ocupem uma posição significativa no processo de estruturação e mutação do capital.  

Dito isso, apresentamos, neste capítulo, um breve percurso histórico dos IF, 

procurando compreender os propósitos de criação da instituição, em um primeiro momento. 

                                                           
11  Ricardo Antunes, na apresentação do livro de Mészáros (2011, p. 16), esclarece que “o capital antecede ao 

capitalismo e é a ele também posterior. O capitalismo é uma das formas possíveis da realização do capital, 
uma de suas variantes históricas, como ocorre na fase caracterizada pela subsunção real do trabalho ao 
capital.” 
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As mudanças de nomenclaturas trazem em seu bojo posicionamentos políticos e sociais que 

necessitam ser explanados para compreensão do movimento histórico da EPT. 

Posteriormente, buscaremos verificar em que momento lhes foi repassada a incumbência de se 

tornar lócus de formação de professores, em que circunstâncias e qual o significado da função 

de formação de professores para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

 

1 De Escolas de Aprendizes Artífices (1909) às Escolas Industriais e Técnicas (1942) 

 

A história da Educação Profissional é marcada pela política da manutenção e 

ampliação das desigualdades entre as classes sociais. Mészáros (2008) confirma esse 

posicionamento ao ressaltar que estas instituições, originalmente, destinavam-se aos filhos 

dos empobrecidos, garantindo a oferta de formação de mão-de-obra, enquanto à classe 

hegemônica caberia a formação intelectual. Segundo o autor, 

 
As medidas que tinham de ser aplicadas aos “trabalhadores pobres” eram 
radicalmente diferentes daquelas que os “homens da razão” consideravam adequadas 
para si próprios. No final tudo se reduzia as relações de poder nuas e cruas, impostas 
com extrema brutalidade e violência nos primórdios do desenvolvimento capitalista, 
independentemente da forma como elas eram racionalizadas nos “primeiros anais da 
economia política”, conforme as palavras de Marx. (MÉSZÁROS, 2008, p. 42, grifo 
do autor). 

 

No Brasil, também, não foi diferente. Desde a fase inicial da educação jesuítica, a 

aprendizagem de um ofício era destinada aos empobrecidos, aos desvalidos. O forte 

preconceito quanto ao trabalho braçal - oriundo primeiramente da cultura grega que 

menosprezava o esforço físico em detrimento do intelectual - foi profundamente acirrado no 

Brasil por sua estreita relação com a escravidão. Já nos primórdios do Brasil Colonial, a 

atividade laboral era vista como indigna, desprezível e ficava a cargo dos escravos, mestiços e 

brancos pobres (CUNHA, 2000a; CUNHA, 2000b; FERNANDES, 2012; LIMA, 2016a; 

MÜLLER, 2009; SÁ, 2014; SILVA, 2015).  

Assim, já na sua origem, a educação brasileira configurou-se pelo dualismo, ou seja, a 

educação era diferenciada de acordo com a classe social a qual o indivíduo pertencia. Os 

jesuítas definiram as disciplinas e os conteúdos a serem ministrados. Havia disciplinas que 

eram comuns, como: gramática, canto e doutrina católica. Contudo, aos filhos dos 

empobrecidos era destinado o ensino das técnicas agrícolas e aos filhos da elite, visando o 

prosseguimento dos estudos em Portugal, ministravam gramática latina12 (CUNHA, 2000b). 

                                                           
12  É preciso elucidar que havia um grande número de analfabetos e que, para a maioria da população, a 

aprendizagem de uma profissão acontecia na lida na fazenda (CUNHA, 2000b). 
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Na verdade, a história da EPT no Brasil, na sua forma mais incipiente, ocorreu no 

período de sua invasão e ocupação pelos portugueses. Iniciando na fase colonial até os dias de 

hoje, mas para delimitação desta pesquisa tomaremos por base o ano de 1909, quando o 

presidente Nilo Peçanha, pelo Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, cria as “Escolas 

de Aprendizes Artífices”. Dezenove escolas destinadas ao ensino profissionalizante foram 

constituídas, as quais eram ligadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Uma 

em cada estado. Ofereceriam ensino primário e gratuito. O Decreto revela o estigma da 

Educação Profissional, uma vez que declara ser esta modalidade destinada aos filhos dos 

desfavorecidos que, por meio do trabalho profícuo, serão afastados da ociosidade, do vício e 

do crime. (BRASIL, 1909). Esse posicionamento preconceituoso evidenciado na legislação 

revela que o assistencialismo e o caráter compensatório aplicado à Educação Profissional, 

desde a sua origem, foram mantidos durante a fase inicial da república.  

Acácia Kuenzer (1988) reitera esse posicionamento ao afirmar que a criação das 

escolas de aprendizes artífices, no Brasil, não resultou da demanda de mão-de-obra 

qualificada para o mercado, uma vez que o momento histórico brasileiro contava com a 

indústria frágil, bastante precária e localizada no sudeste do país. A proposta, portanto, se 

fundamentava, de fato, na perspectiva de oferecer um lugar para evitar que os filhos das 

classes populares vagassem nas ruas com o pretexto de lhes oferecer formação e inserção no 

mercado de trabalho que não teria condições e nem interesse em absorver os egressos da 

instituição.  

A ideologia subjacente ao ensino de ofícios, desde o período do Império até a fase de 

criação de Escola da Aprendizes Artífices, entre outros aspectos, tencionava evitar a 

propagação de ideias adversas à ordem política, a fim de conter a organização das classes 

trabalhadoras, a exemplo do que ocorrera na Europa. Os imigrantes eram vistos, pela elite 

brasileira, como incentivadores de ideias extravagantes, diferentes da tendência submissa dos 

descendentes de escravos. Risco real, uma vez que entre os anos de 1887 a 1930, três milhões 

e oitocentas mil pessoas imigraram para o Brasil e, em 1906, quando Nilo Peçanha criou 

quatro escolas profissionais (experimentais) no Estado do Rio de Janeiro, ocorreram - de 

forma bem articulada - inúmeras greves13 (CUNHA, 2000). 

Além disso, o ensino profissional era visto, tanto pela sociedade como pelo governo, 

como um meio de conservação da ordem. O que se disseminava era a ideia de que a 

inclinação para o vício e o crime eram típicos das pessoas pobres, como evidencia a 

                                                           
13  Segundo Cunha (2000b), as categorias de trabalhadores aderiam à greve em solidariedade a outras. 
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justificativa do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909. Cunha (2000b, p. 47, grifo nosso 

ou grifo do autor) acresce a reflexão: 

 
Ao menos em sua concepção, o aprendizado de um ofício artesanal ou manufatureiro 
era entendido pelos juristas das primeiras décadas da República como um meio de 
corrigir as condutas desviadas, orientando-as para o destino “natural” das crianças 
pobres – o trabalho. 

 

Em sintonia com esse pensamento, o caráter assistencialista e preconceituoso foi 

explícito, também, no critério de ingresso das Escolas de Aprendizes Artífices, definido no 

Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909: a) era necessário comprovar que o candidato era 

destituído de recursos; b) seriam recusados aqueles que sofriam de moléstia infecto-

contagiosa e/ou que tinham alguma deficiência que impossibilitava o aprendizado do ofício. 

(BRASIL, 1909).  

Cunha (2000b) aponta os seguintes indícios que comprovam a inadequação da 

implantação do sistema de Escolas de Aprendizes Artífices: 

a) a escolha das localizações das escolas não foi adequada, pois não consideravam o 

processo centralizado da nascente industrialização; 

b) os cursos oferecidos estavam relacionados ao artesanato local e não havia a garantia de 

empregabilidade aos egressos; 

c) as escolas se tornaram elemento de troca políticas entre as oligarquias de cada estado e o 

governo federal que concedia emprego e favores pessoais, como também as relações 

comerciais advindas das despesas federais com as instituições; 

d) os prédios cedidos pelo governo estadual normalmente não eram adequados para o ensino 

profissionalizante. 

 

Cunha (2000b) relata que havia severas críticas quanto às questões pedagógicas das 

Escolas de Aprendizes Artífices, inclusive que não havia integração entre o ensino técnico e o 

ensino primário. Os Professores não sabiam o que era necessário ensinar para contribuir com 

a aprendizagem técnica. Os mestres de ofício não tinham base teórica uma vez que seu 

conhecimento advinha da prática laboral e faltava-lhes uma didática para o ensino do ofício.  

A questão foi tomando tal proporção que - com o propósito de formar Professores, 

mestres e contramestres para Educação Profissional e Professores de trabalhos manuais para o 

ensino primário - em 1917, a prefeitura do Distrito Federal criou a Escola Normal de Artes e 

Ofícios Venceslau Braz. Tal empreitada não foi profícua, pois a instituição funcionou apenas 

por vinte anos, encerrando suas atividades em 1937. Para esta pesquisa, no entanto, este dado 
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é importantíssimo, pois evidencia que a necessidade de uma formação pedagógica para atuar 

na Educação Profissional emergiu da dinâmica das Escolas de Aprendizes Artífices, ou seja, a 

primeira preocupação com a formação docente esteve voltada para atender a demandada da 

Educação Profissional. 

Retomando o contexto histórico, Aranha (2006) elucida que após a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), a dificuldade das transações comerciais acarretou na redução das 

importações e o modelo econômico brasileiro começou, lentamente, a mudar, induzindo na 

passagem do modelo agrário exportador para burguesia industrial urbana. Essa mudança 

marcou a disputa pela hegemonia entre a nascente burguesia industrial urbana e a antiga 

oligarquia agrícola. 

Quanto ao contexto político da época, a autora afirma que estava tempestuoso. De 

1917 a 1920, ocorreram ondas de greve no Brasil, principalmente pela presença dos 

imigrantes italianos e espanhóis que aqui organizavam sindicatos. As greves obrigaram o 

governo a estabelecer algumas, poucas, leis de proteção aos trabalhadores. A década de 1920 

foi de grande movimentação política e cultural. Entre os elementos, podemos citar que em 

1922 foi fundado o Partido Comunista do Brasil e aconteceu a Semana de Arte Moderna. 

Nesse importante evento, os artistas modernistas proclamavam pelo estabelecimento de uma 

estética nacional (distante das influências europeias) e criticavam a velha ordem política e 

econômica. Isso agradava, particularmente, a nascente burguesia industrial urbana. Vale 

ressaltar que a quebra da bolsa de Nova York, em 1929, intensificou a crise do Café, afetando 

a oligarquia agrícola, e a queda nas exportações ocasionou maior oportunidade para a 

indústria brasileira (ARANHA, 2006). 

Ainda sobre este período, Cunha (2000c) nos apresenta informações imprescindíveis 

para entendermos o movimento histórico da Educação Profissional no Brasil. Nos anos de 

192014 e 1930, houve uma mudança no perfil dos destinatários e na ideologia acerca da 

Educação Profissional. Segundo ele, durante as fases de Colônia e de Império, o ensino 

artesanal e manufatureiro era destinado aos miseráveis, aos órfãos e até mesmo aos 

delinquentes, ou seja, àqueles que não tinham como oferecer resistência às tarefas que foram 

culturalmente se estabelecendo como típicas de escravos, portanto, deploráveis e 

sociavelmente desonrosas. A ideologia que permeava a Educação Profissional era de 

                                                           
14  Segundo Aranha (2006, p. 299), na década de 1920, cerca de 80% da população era analfabeta e o contexto 

econômico começava a exigir um operariado com o mínimo de escolarização, daí a pressão pela expansão de 
oferta de ensino.  
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desvalorização do trabalho manual e a ocupação laboral era vista como forma de desviar os 

pobres do caminho do crime e dos vícios, percurso que era tido como natural.  

Com o início da industrialização brasileira, a ideologia sobre a EPT e o perfil dos 

discentes tiveram que ser repensados, ou melhor, reformulados. A lógica estabelecida foi a 

seguinte: para operar as máquinas das indústrias não havia no país mão-de-obra qualificada, 

portanto, tiveram que contratar estrangeiros. Esses operários, no entanto, acarretaram 

problemas para a elite brasileira, ameaçando-lhes a ordem constituída. Os imigrantes se 

recusavam a formar outras pessoas para manusear as máquinas e, dessa forma, conseguiam 

pressionar para a melhoria de salários e mantinham a dependência de seus serviços. Também 

organizavam greves e mobilizavam para instituição dos sindicatos.  

A fim de contrapor essa situação, a Educação Profissional foi apontada como possível 

solução do recente problema. Nesse movimento histórico, reconhecemos que a dinâmica do 

capital foi exigindo uma nova formulação do sistema de ideias que o sustentam. A nova 

ideologia deveria fomentar a concepção de que a qualificação para o trabalho era algo 

desejável, socialmente bem vista. Seria a propagação do slogan “o trabalho dignifica o 

homem”. Desse modo, os critérios do processo seletivo para inserção na Educação 

Profissional não poderiam mais ser baseados exclusivamente na pobreza, mas igualmente na 

aptidão e na escolha dos melhores para acatar as demandas do taylorismo15, utilizando 

inclusive testes psicotécnicos para tanto. Vale ressaltar que a intenção não era superar o 

dualismo na educação brasileira, mas fazer com que as classes populares almejassem o ensino 

profissionalizante. Dito de outra forma, para ingressar no ensino profissionalizante não 

bastava ser pobre, precisava ser pobre e ter aptidão/competência para passar nos testes 

psicotécnicos (CUNHA, 2000c).  

A partir da década de 1930, principalmente no período entre 1937 a 1945, o processo 

de industrialização é intensificado no Brasil, acarretando várias medidas do presidente Getúlio 

Vargas16 a fim de criar uma base industrial e formar trabalhadores para atender a essas novas 

demandas. A constituição outorgada por Getúlio Vargas no Rio de Janeiro em 10 de 

novembro de 1937 cita pela primeira vez: 

 

                                                           
15  Segundo Müller (2009, p. 15), “o taylorismo ou Organização Científica do trabalho é o modelo de 

administração defendido pelo engenheiro americano Frederik Taylor (1856/1915) no final do século XIX, que 
propunha o parcelamento e a cronometragem de cada fase do trabalho, com foco sobre a eficiência 
operacional na administração industrial.” 

16  A Era Vargas (1930-1945) pode ser compreendida em quatro períodos: o Governo Provisório (1930-1934); o 
Governo Constitucional, quando foi eleito (1934-1937); o Estado Novo, quando efetuou o golpe de estado 
(1937-1945); e quando foi novamente eleito (1951-1954). 
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Art 129 - A infância e a juventude, a que faltarem os recursos necessários à 
educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos 
Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os 
seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, 
aptidões e tendências vocacionais. 
O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em 
matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 
dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 
Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 
profissionais. 
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de 
seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão 
ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes 
serem concedidos pelo Poder Público (BRASIL, 1937). 

 

Do texto emergem algumas questões que merecem serem apontadas: a negligência do 

Estado frente à garantia de oferta de educação a todos os cidadãos; a divisão de 

responsabilidades com os estados e os municípios quanto à oferta para aqueles que não 

conseguirem pagar por seus estudos; reiteração de que o ensino profissionalizante é para os 

empobrecidos; a intenção de fundar mais instituições profissionalizantes apoiando estados e 

municípios; e a convocação das indústrias e sindicatos para criar escolas de aprendizes para os 

filhos dos operários. 

Ainda no Estado Novo, Vargas transforma as Escolas de Aprendizes Artífices em 

Liceus Profissionais, pela Lei no 378 de 13 de janeiro de 1937, que deveria oferecer todos 

níveis e graus em todo território nacional. Segundo Floro (2016), as Escolas de Aprendizes 

Artífices foram criadas na perspectiva de colaborar com o processo da modernização 

conservadora, visto que não era a intenção ameaçar a ordem vigente. Foram, entretanto, 

extremamente criticadas tanto pelos cursos, quanto pela metodologia de trabalho17. Segundo 

Cunha (2000 d), além das críticas quanto aos cursos e à metodologia de ensino estava o fato 

de que a cada ano a procura por essas escolas diminuía consideravelmente18. Eram poucas 

                                                           
17  Segundo Floro (2016, p. 27), as críticas às Escolas de Aprendizes Artífices foram muito contundentes, 

principalmente de 1909 a 1926. Para solucionar a situação, foi criado o Serviço de Remodelação do Ensino 
Técnico Profissional sob a liderança do engenheiro João Lüderitz, que, para isso, conheceu algumas escolas 
profissionais da Europa e dos Estados Unidos. Sua proposta era padronizar e modernizar as Escolas de 
Aprendizes e Artífices, na perspectiva de fábricas-escolas. Ação que desencadeou com a criação do Ministério 
da Educação e Saúde Pública e do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em 1930. 

18  Segundo Cunha (2000d, p. 96): “No primeiro ano de funcionamento (1910) as escolas de aprendizes artífices 
receberam cerca de 2 mil alunos. Nos 33 anos de sua existência, passaram por elas 141 mil alunos, uma média 
de cerca de 4.300 por ano. No último ano de funcionamento dessas escolas (1942), havia estabelecimentos 
com um número diminuto de alunos. Apenas duas delas tinham um corpo discente da ordem de quatro 
centenas de alunos. Sete escolas tinham menos de 200 alunos, duas com menos de 100. Elas atingiram o 
volume máximo de alunos na década de 1920, após o qual entraram em decadência. Os ofícios que eram 
ensinados em todas elas eram os de marcenaria, alfaiataria e sapataria, mais artesanais do que propriamente 
manufatureiros, o que mostra a distância entre os propósitos industrialistas de seus criadores e a realidade 
diversa de sua vinculação com o trabalho fabril.” 
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escolas que tinham estrutura e ofereciam cursos que atendiam às necessidades do processo de 

industrialização. A situação foi se agravando até que foram transformadas em liceus. 

Paiva (2013) afirma que junto à nova nomenclatura veio também a redefinição dos 

objetivos da Educação Profissional, visto que a conjuntura demandava profissionais cada vez 

mais qualificados, com melhor especificação técnica. 

É preciso lembrar que Vargas, a partir de 1937, assumiu uma postura direta e intensiva 

na economia brasileira a favor da industrialização, portanto, era de se esperar uma atenção 

especial para a Educação Profissional. Cunha (2000c, p. 27) reitera esta posição: 

 
O Estado novo assumiu a industrialização como meta, e é provável que essa opção 
tenha determinado (ou, pelo menos, reforçado) a sua preocupação com a 
qualificação de força de trabalho, manifesta na Constituição outorgada em 1937. Era 
fácil deduzir-se que a política projetada de substituição de importações iria 
necessitar, a curto prazo, de contingentes adicionais de trabalhadores qualificados, 
que não estavam disponíveis. 

 

Floro (2016) esclarece que os Liceus Industriais também não atenderam às 

expectativas da classe empresarial que reivindicava uma massa de trabalhadores qualificados 

tecnicamente. De forma que, pelo Decreto-Lei nº 4127 de 1942, os Liceus Industriais foram 

transformados em Escolas Técnicas e Industriais. A intenção era qualificar trabalhadores para 

diversos ramos: agricultura, indústria e comércio. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a Reforma Capanema, a partir de 1942, acarretou 

algumas alterações importantes para a Educação Profissional. Os Liceus receberam outra 

denominação: Escolas Industriais e Técnicas (EITs). O ensino passou a ser equivalente ao 

ensino médio. O ingresso passou as ser realizado por meio de exames de admissão e não 

apenas pela classe social ao qual o indivíduo pertencia. Os cursos foram divididos em dois 

ciclos do ensino médio, sendo o primeiro pré-requisito ao segundo: a) cursos básicos 

industrial, artesanal, de aprendizagem e de maestria; b) curso técnico industrial com três anos 

de duração e mais um de estágio supervisionado na indústria (BRASIL, 2009). 

Aos egressos era reservado o direito de participar de vestibulares, mas apenas para os 

cursos superiores vinculados à especialidade do ensino técnico cursado, o que contribuía para 

desinteresse para com o curso superior e enfatizava a desigualdade social, sob a falsa 

vestimenta da igualdade de oportunidade. (FERNANDES, 2012; SÁ, 2014). Assim, o 

dualismo é intensificado pela nova estrutura educacional demandada pela reforma Capanema 

que ressaltou a diferença entre o ensino secundário e o secundário profissionalizante. Segundo 

Müller (2010, p. 198), “a Reforma Capanema, para muitos estudiosos, oficializou a 

seletividade, acentuando ainda mais a elitização do ensino, pois estabelecia leis específicas à 
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preparação intelectual ou à formação profissional para atendimento às necessidades do 

mercado”. 

Neste período, devido ao fato de as escolas profissionalizantes não conseguirem 

atender rapidamente à demanda emergente de mão-de-obra para as fábricas brasileiras, sob o 

argumento da rapidez e agilidade na formação dos trabalhadores, foram institucionalizados 

sistemas paralelos de formação: o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a 

Confederação Nacional do Comércio (SENAC). Aranha (2006) esclarece que o sucesso 

dessas instituições deve-se, em parte, pelo fato dos alunos recebiam para fazerem o curso. A 

autora afirma também que a implantação deste sistema paralelo colaborou para a manutenção 

do sistema dualista da educação, uma vez que representava a inserção mais rápida no mercado 

de trabalho o que poderia significar a interrupção dos estudos. Segundo Lima (2016 a, p. 156), 

nesta época, “o ensino profissional público não correspondia aos interesses das classes mais 

favorecidas, que desejavam ascender ao ensino superior, nem à demanda da maioria da 

população carente que aspirava á colocação imediata no mercado de trabalho”. 

Em 1945, forças civis e militares de oposição a Vargas, defendendo a democracia, 

decretaram o fim do Estado Novo. Outra Constituição foi promulgada em 1946 e, 

constitucionalmente, a educação passa a ser considerada direito do povo e dever do Estado.  

Em 1948, o poder executivo enviou ao Congresso a proposta de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional que só foi aprovada treze anos depois, ou seja, em 1961 (Lei nº 

4.024). Desatualizada e com pouquíssimas modificações quanto à estrutura já definida em 

outras reformas, a Lei é aprovada. A imposição do vínculo do curso técnico com o curso 

superior, ou seja, supressão formal da restrição ao curso técnico cursado para o 

prosseguimento dos estudos pode ser reconhecido como ponto positivo dessa Lei. Para nós, é 

importante ressaltar a abertura para diversificação e flexibilização do processo de formação de 

cursos superiores com o objetivo de abreviar o tempo de formação, oportunizado pela nova 

legislação. Isso representou a abertura legal para inserção do ensino superior nas escolas 

profissionalizantes, no entanto, esta só se concretizará alguns anos depois. Por hora, vamos 

apresentar uma pequena síntese do período apresentado nesta subseção.  

 

 

 

 

 

 



41 

 

QUADRO 2: DEMANDAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DA EPT: 1909 A 1942 

DEMANDAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DA EPT: 1909 A 1942 

Fases/legislação Contexto 
Escolas Profissionalizantes 

Objetivos  
Critério de 
ingresso 

1909 - Escolas 
de Aprendizes 
Artífices 
- Decreto nº 
7.566/1909 
 

- recente abolição da 
escravatura (1988) 
proclamação da república 
(1989); 
- o aumento da população 
urbana (mendigos, negros, 
loucos, prostitutas, 
rebeldes, desempregados, 
órfãos e viciados). 

- Educar e profissionalizar os 
excluídos que se avolumavam 
com o crescimento das cidades a 
fim de transformá-los em 
trabalhadores incapazes de se 
rebelar; 
- Defender a República; 
- Repelir a ideologia socialista. 

Atestado de 
pobreza 
e não sofrer de 
moléstia 
infecto-
contagiosa 

1937 - Liceus 
Industriais 
- Lei no 378 
/1937 
 
 
 

- declínio do modelo 
agrário-exportador e 
pressão por ajustamento 
para o modelo de 
produção industrial; 
- intervenção do estado 
brasileiro na economia 
(Vargas) a favor da 
industrialização. 

- qualificar trabalhadores para as 
indústrias, oferecendo ensino 
profissional de todos os ramos e 
graus; 
- neutralização da organização 
sindical. 

Pobreza e 
aptidão/compe
tência para 
passar nos 
testes 
psicotécnicos. 

1942 - Escolas 
Técnicas e 
Industriais  
- lei nº 
4127/1942 
 

- 2ª Guerra Mundial 
(1939-1945) intensificou 
a produção industrial 
brasileira; 
-Para atender a demanda 
de qualificação de 
operários: Reforma 
Capanema (1942 a 1946) 
e criação do SENAI 
(1942) e SENAC (1946).  

- qualificar trabalhadores para as 
indústrias de forma mais rápida e 
reduzir o ingresso ao ensino 
superior por meio da inserção ao 
mercado de trabalho (SENAI e 
SENAC) ou pela restrição de 
ingresso a partir da área 
equivalente da formação 
profissional; 
- oferecer a formação profissional 
em nível equivalente ao do 
secundário.  

Exames de 
admissão 

FONTE: CUNHA. Elaboração: SILVA, 2016. 

 

É possível notar, a partir da análise realizada até aqui, que as instituições que 

ofereciam Educação Profissional foram sendo modificadas ao longo do tempo, sem interferir 

em sua ideologia que é servir ao capital. Como o sistema é mutante e vai se reestruturando de 

acordo com uma dinâmica econômica, no processo gradativo de mundialização do capital, 

este vai ditando a cada época o perfil de atendimento e de tipo de formação necessário para 

atender a demanda do mercado. De forma que, se em um primeiro momento, buscava-se tirar 

os filhos dos desfavorecidos da fortuna da inclinação para o vício e o crime, em outro o 

capital já exigia certa qualificação para dar conta da nascente industrialização, e 

posteriormente, a economia exigiu mais rapidez e, ao mesmo tempo, uma formação 
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negligente com o discernimento político, sem consciência de classe e distante da organização 

social. 

 

2  Das Escolas Técnicas e Federais (1959) aos primeiros Centros Federais de Educação 

Tecnológica (1978) 

 

Para entender a nova configuração da Educação Profissional, é necessário retomarmos 

alguns elementos históricos. Após a ditadura efetivada no Estado Novo (1937-1945), o Brasil 

retoma o processo democrático, restabelecendo as eleições presidenciais. Neste período, de 

1945 a 1964, vigora o populismo19 entre os vários presidentes que tiveram participação na 

história do Brasil, o governo de Juscelino Kubitschek20 (1956-1961) foi um desses que 

vivenciou bastante este conceito.  

Para nós, é substancialmente importante essa época porque ocorre novo 

direcionamento da política econômica para atender as demandas dos novos ajustes da 

economia mundial. O panorama internacional era caracterizado pela disputa pela hegemonia 

entre os Estados Unidos e a União Soviética, tipificando a Guerra Fria. Neste contexto, o 

Brasil passava por uma efervescência cultural (Bossa Nova, Cinema Novo, conquista da 

Copa, debates e movimentos a favor da educação, dentre outras) e vivia-se a forte esperança 

no desenvolvimento do Brasil, que aqui se materializou a partir da nova configuração do 

capital: a internacionalização da economia a partir de instalações de empresas multinacionais 

e da dependência acentuada de capital estrangeiro (ARANHA, 2006). 

Sobre a gestão de Juscelino Kubitschek, Cunha (1983) esclarece que o modelo de 

desenvolvimento acarretou alto preço para os trabalhadores, para as pequenas indústrias e 

para os artesãos. No processo de substituir as importações, o governo optou pela acumulação 

de capital subsidiada pela União cedendo créditos a juros negativos às empresas (nacionais e 

estrangeiras). Dessa forma, os artesãos e as pequenas indústrias não conseguiram competir 

com as grandes indústrias. Estas conseguiam atender as maiores distâncias devido às recém- 

criadas rodovias e ao transporte decorrente das indústrias automobilísticas instaladas no país. 

                                                           
19  Segundo Cunha (1983, p. 48), “O populismo foi um fenômeno político complexo surgido, no Brasil, após a 

revolução de 30, resultado de emergência das massas na política. Foi uma tentativa de resolver a crise de 
hegemonia que marcou a política brasileira desde os anos 20 – não pela ditadura, como no período 1937/45, 
inviabilizada por motivos internos e externos, mas pela busca de consentimento ativo, caracterizou-se por um 
estilo de governo e uma política de massas. Como estilo de governo, estava marcado pela sensibilidade às 
pressões populares: como política de massas, buscava a mobilização controlada destas em proveito das classes 
dominantes.” 

20  O plano de metas de JK pautava-se na retomada e aceleração pretendida do desenvolvimento, tinha como 
slogan “50 anos em 5”. 
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Assim, a economia das pequenas indústrias parou e os artesãos entraram em colapso. Os 

gastos governamentais aumentaram extraordinariamente tanto pela política de acúmulo de 

capital, decorrente de repasses de recursos estatais às mãos de empresários, quanto pelos 

gastos exorbitantes com a construção da nova capital21 Federal do Brasil. Para contornar a 

situação de deterioração de recursos públicos, Kubitschek decidiu emitir moedas 

(intensificando drasticamente a inflação) e optou pela redução, dissimulada, dos salários dos 

trabalhadores e empréstimos dos bancos estrangeiros ocasionando a dívida externa. 

Em sintonia, Caires e Oliveira (2016, p. 74) afirmam que  

 
O modelo de crescimento econômico, em curso no Governo JK, levou o país, 
reitera-se, a dobrar a produção industrial, instalar um parque automobilístico, criar 
cerca de 20 mil quilômetros de rodovias e construir a atual capital da república, 
Brasília. Entretanto, esses audaciosos empreendimentos acarretam tanto problemas 
internos, inflação e conflitos sociais quanto uma grande dívida externa, por não 
terem sido desenvolvidos de maneira autossustentada. 

 

De acordo com Floro (2016), diante da discrepância entre a formação desejada, 

pautada na teoria do capital humano22, e a viabilizada pelas Escolas Técnicas e as Escolas 

Industriais ocorre nova alteração na rota e no propósito da Educação Profissional. Assim, 

mediante o Decreto nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, as Escolas Técnicas e as Escolas 

Industriais foram convertidas em Escolas Técnicas Federais, passaram a autarquias e, 

formalmente, conquistam autonomia (didática e de gestão). Dessa forma, impulsionaram a 

formação de técnicos para atender à nova demanda das indústrias. (BRASIL, 2009). 

Como já mencionado, uma das questões importantes para esta pesquisa é identificar o 

momento e as circunstâncias em que as escolas profissionais passaram a oferecer o ensino 

superior. A Lei n° 4.024/61 permitiu a possibilidade de diversificação e flexibilização na 

oferta do ensino superior23, permitindo a efetivação de uma graduação abreviada, ou seja, a 

oferta de cursos de curta duração. Sob a alegação da existência de áreas que não necessitam 

de uma formação teórica consistente, defende a oferta de cursos abreviados, no entanto, não 

                                                           
21  Brasília, capital do Brasil, foi inaugurada em 21 de abril de 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek, 

tornou-se formalmente a terceira capital do Brasil, após Salvador e Rio de Janeiro. 
22  A teoria do capital humano apregoa que o desenvolvimento está condicionado à formação do sujeito, aqui 

cabe o posicionamento de acordo Frigotto (2010, p. 29). Segundo ele, “a relevância dos vínculos que a teoria 
do capital humano busca estabelecer entre educação e desenvolvimento, educação e trabalho, vale ser 
explorada não pelo poder que tem de explicar, mas, ao contrário, pelo poder de mascarar a verdadeira 
natureza desses vínculos no interior das relações sociais da sociedade capitalista.” 

23  Segundo Lima (2016a, p. 161), “as Escolas Técnicas Federais, ainda antes de se tornarem CEFET, obtiveram 
uma brecha legislativa para oferecerem cursos profissionais superiores de curta duração pelo Decreto-Lei nº 
547 de 1969. Os diplomas desses cursos deveriam ser validados por universidades federais, importado o 
registro em idênticos direitos.” 
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seriam as universidades as promotoras de tais cursos (FLORO; DAL RI, 2015; CUNHA, 

2000b). 

A oferta desses cursos buscava atender, concomitantemente, às demandas do mercado 

e à reivindicação da população ao acesso ao ensino superior. Nesta perspectiva, foram criados 

cursos de engenharia de operação, que seria de um nível intermediário, o que na prática 

significava uma submissão deste profissional ao que havia cursado a outra modalidade de 

engenharia. (FLORO; DAL RI, 2015) Segundo Brandão (2013, p. 310), ao oferecer esses 

cursos, 

 
As Escolas Técnicas Federais atendiam aos planos da Fundação Ford, instituição 
estadunidense que defendia um determinado modelo de curso superior – superior no 
sentido de que se tem acesso após a escola secundária, porém, de nível intermediário 
e com terminalidade. Além disso, interessava que fosse uma instituição pública, pois 
os cursos deveriam ser gratuitos e destinados a pessoas que não poderiam pagar uma 
educação de nível superior. 

 

Em virtude de inúmeros problemas, o curso de engenharia de operação acabou sendo 

extinto. De qualquer forma sua existência representou a inserção do ensino superior na EPT. 

Para nós interessa saber que, em 1969, por meio do Decreto-Lei n° 547/1969, sem desistir da 

proposta da abreviação de formação de determinadas áreas, que, aliás, havia sido reforçada 

pela Lei da Reforma Universitária (Decreto-Lei nº 5.540/1968), as Escolas Técnicas Federais 

foram autorizadas a oferecer cursos superiores de curta duração. A intenção era de abranger 

os egressos dos cursos técnicos, oferecer ensino superior à população sedenta deste direito, e 

acima de tudo, atender às demandas no mercado e ainda considerando os baixos custos, ou 

seja, a racionalização financeira. Floro e Dal Ri (2015, p. 310) reiteram este posicionamento:  

 
As Escolas Técnicas Federais não foram criadas para ofertar ensino superior, mas 
ante as dificuldades de o país expandir o número de vagas nas universidades e em 
face da resistência da academia com os cursos experimentais, coube às Escolas 
Técnicas Federais dar consecução ao projeto de flexibilização dos cursos superiores. 

 

A década de 1970 é bastante conturbada, pois o período ditatorial (1964-1985) estava 

vigorando no Brasil e as formas de repressão violenta atingiam toda e qualquer manifestação 

contrária ao governo militar. A Lei n° 5.692/1971, negligenciando as condições materiais e 

objetivas do imenso território brasileiro, determinou que todo ensino médio fosse 

profissionalizante, definindo o caráter compulsório do ensino médio técnico24 em âmbito 

nacional e expandindo um processo de profissionalização deficitária. Desta forma, sucedeu a 

                                                           
24  Somente em 1982 foi revogado o caráter compulsório da profissionalização no ensino de 2º Grau. 
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expedição de diplomas sem o necessário conhecimento técnico que exige toda e qualquer 

profissão.  

Neste contexto, entre outros aspectos, a escola passou a ser pensada como uma fábrica, 

a ação pedagógica dos Professores deveria ser restrita aos manuais, os métodos e as técnicas 

foram considerados os elementos constituintes da aprendizagem, a praticidade deveria ser a 

palavra de ordem. Na verdade, essas medidas buscavam desarticular a juventude, os 

movimentos sociais e os políticos que haviam se mobilizado no período de vivência 

democrática (1946 a 1964). Segundo Silva e Fagionato (2015, p. 713, grifo dos autores),  

 
Graças aos acordos realizados entre o Ministério da Educação e a United States 
Agency for Internacional Development (USAID), as reformas se dariam ao longo do 
período ditatorial dinamizaram abertura para o capital estrangeiro e a “assistência 
técnica” para o aprimoramento da gestão pública, distante de um ideal de educação 
capaz de estimular a maturidade política para uma consciente prática cidadã. Assim, 
os conhecimentos a serem adquiridos deveriam ser articulados com exigências 
mercadológicas, em detrimentos de outros saberes descartados, ou ao menos, 
minimizados ao longo da formação educacional. 

 

Charlot (2013) afirma que a educação, entre as décadas de 1960 e 1970, passou a ser 

pensada em uma lógica econômica. Subjacente à, tão propagada, teoria do capital humano - 

além do processo de responsabilização do indivíduo e a ocultação da estrutura excludente e 

perversa do capital - estava a preocupação com a estabilidade e a segurança dos Estados 

Unidos. Leher (1999) acresce ao declarar que uma das crises estruturais do capitalismo 

começou a se manifestar de forma mais nítida na década de 1970. A exclusão social, o 

aumento do endividamento dos países periféricos somados ao crescimento do sentimento 

antiamericano fez com que fossem adotadas, pelo Banco Mundial, medidas mais incisivas de 

dominação, defendendo o direito à educação como forma de garantir a segurança da 

estabilidade dos países hegemônicos, de forma que, nesta época, o Banco Mundial 

 
volta-se para programas que atendam diretamente as populações possivelmente 
sensíveis ao “comunismo”, por meio de escolas técnicas, programas de saúde e 
controle de natalidade, ao mesmo tempo em que promove mudanças estruturais na 
economia desses países. (LEHER, 1999, p. 22, grifo do autor). 

 

O cenário que se formou nos anos de 1970 não era nada favorável. A crise da oferta de 

petróleo e o crescente potencial bélico da União Soviética acirraram a disputa entre as duas 

forças que competiam pelo domínio do planeta. Como estratégia para garantir e acrescer a 

subserviência, diante das dificuldades dos países periféricos, o Banco Mundial concedeu 

empréstimos a esses países muito além de suas capacidades de pagamento.  
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Em face da situação imposta pela crise econômica, cujo ápice se deu em 1982, o 

Banco Mundial explorou o seu poder de pressão, exigindo o ajuste estrutural que incidia sobre 

a desestabilização do Estado do Bem Estar Social mediante a situação caótica decorrente do 

desemprego estrutural, as privatizações brutais, o aumento das taxas de juros e o processo de 

aniquilamento dos direitos trabalhistas. 

Retomando a questão da inserção do ensino superior na Educação Profissional, é 

preciso ressaltar que a reivindicação ao acesso ao ensino superior foi se fortalecendo entre a 

população e somado a isto cresceu a demanda de profissionais qualificados. De forma que em 

1978, por meio da Lei nº 6545, três Escolas Técnicas Federais (Minas Gerais, Paraná e Rio de 

Janeiro) são transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), sendo 

autorizadas a oferecer, além dos cursos de curta duração, graduação e pós-graduação em 

engenharia industrial e tecnólogos e licenciatura (plena e curta) para trabalhar nos cursos de 

nível médio e na formação de tecnólogos (AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012; FLORO; 

DAL RI, 2015). 

Cunha (2000 d, p. 207) reitera a informação: 

 
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 cursos de curta 
duração. 

 

O autor acrescenta que na perspectiva de assegurar a manutenção do ensino dual 

também no ensino superior, o processo seletivo das Universidades públicas foi reformulado. 

Passou a ser classificatório e eliminatório, dificultando o acesso daqueles candidatos oriundos 

das classes populares. Tal procedimento foi justificado pela garantia da “qualidade” do ensino 

superior. 

Para esta pesquisa é necessário, ainda, esclarecer que a criação dos três primeiros 

CEFET não acarretou na redução de suas funções anteriores. As novas obrigações foram 

adicionadas às outras recentes atribuições. Como fase experimental, essas instituições 

receberam especial atenção, inclusive com investimento na infraestrutura. Além disso, as 

atividades de pesquisa e extensão, semelhantes às universidades, contribuíram para que estas 

fossem tomadas como centro de referência e excelência. Diante disso, as Escolas Técnicas e 

Federais se interessaram. Almejavam que a experiência fosse ampliada às demais instituições. 

Esse assunto será retomado posteriormente. A seguir, apresentamos uma pequena síntese 

desta subseção.  
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QUADRO 3: DEMANDAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DA EPT: DE 1959 A 1978 

DEMANDAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DA EPT: DE 1959 A 1978 

Fases/ 
legislação 

Contexto  
Escolas profissionalizantes 

Objetivos  Características 

1959 - 
Escolas 
Técnicas e 
Federais  
 - Lei 
no 3.552, 
/1959 

- a política do Governo JK: - 
dobrou a produção industrial; 
 -instalou indústrias 
(multinacionais) 
automobilísticas; 
- construiu rodovias; 
 - construir a atual capital da 
república, Brasília; 
- acarretou grande dívida 
externa; 
-colapso das pequenas 
indústrias; 
- inflação; 
- conflitos sociais.  

- atender a novas demandas 
do processo produção 
industrial;  
- oferecer ensino superior, 
de curta duração, de acordo 
com as demandas do 
mercado, de nível 
intermediário e a baixos 
custos. 
 

- consegue 
autonomia didática e 
de gestão; 
- possibilidade de 
oferecer cursos 
profissionais 
superiores de curta 
duração (Decreto-Lei 
nº 547/1969).  

1978 – 
Criação dos 
três CEFET 
- Lei nº 
6545/ 
1978 
 

- Ditadura Militar: 
- Repressão agressiva; 
- Educação Técnica 
compulsória; 
- influência do Banco Mundial 
na política da América Latina;  
- reivindicação do acesso ao 
ensino superior.  
 

- oferecer cursos superiores 
de curta duração 
- oferecer graduação e pós-
graduação em engenharia 
industrial; 
- oferecer cursos de 
tecnólogos e licenciatura 
(plena e curta); 
-Desenvolver atividades 
semelhantes à pesquisa e 
extensão  

- tornaram-se centros 
de referencia e 
excelência quando 
comparados as 
Escolas Técnicas 
Federais e 
experiência de 
consolidação 
diversificada do 
ensino superior.  

Elaboração: SILVA, 2016 

 

O período de 1959 a 1978 é marcado por profundas mudanças políticas e econômicas 

em escala mundial. A disputa pela hegemonia faz com que duas grandes potências 

interferissem nas políticas e economias internas dos países, principalmente os dependentes de 

crédito para aquecimento das frágeis indústrias. Nesta perspectiva, o Governo de JK utilizou 

da disponibilidade de recursos (a altos juros) e desenvolveu uma política voltada para 

instalações de multinacionais. Na década de 1970, a pressão pelo acesso ao ensino superior 

possibilitou que as instituições públicas de Educação Profissional oferecessem cursos 

superiores de curta duração. Com a ditadura militar, o ensino médio técnico se tornou 

compulsório e os CEFET atingiram o status de centros de referência e excelência. Vale 

ressaltar que os CEFET representaram um novo modelo de ensino, promovendo uma 

educação de qualidade – tanto a nível médio técnico, quanto ao ensino superior - mas 

fortemente arraigada aos propósitos de atendimento à demanda do mercado, portanto, uma 

nova perspectiva a favor da reestruturação do capital.  
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3 Criação de outros CEFET e a Criação do Sistema de Educação Tecnológica (1994 a 2004) 

 

A década de 1980 foi decisiva para a retomada do processo democrático e a 

promulgação da Constituição Federal em 1988 foi um marco na história do Brasil, embora 

não destoasse da tendência neoliberal propagada pelo mundo. Dessa forma, não só no Brasil 

lutava-se por mudanças, mas o mundo também apresentava sinais de que as estruturas de 

poder estavam sendo redefinidas. Em 1989, a derrubada do Muro de Berlim representou 

simbolicamente o fim da Guerra Fria, mas ao contrário do que se poderia imaginar, o cenário 

de dominação, subserviência, não foi modificado, mas apresentou nova faceta.  

A partir da década de 1980, o discurso político e econômico focava na globalização 

que emergia das novas estruturas do capitalismo e que coloca sob a educação o impulso do 

desenvolvimento. Para muitos pesquisadores - como Shiroma e Evangelista (2003) e Tello 

(2011), - a década de 1990 é reconhecida como o marco inicial do neoliberalismo na 

educação, pois com a assinatura da “Declaração Mundial sobre Educação para Todos”, a 

partir da Conferência realizada de Jomtien na Tailândia, vários países se comprometeram com 

as modificações definidas pelos organismos internacionais. Várias reformas educacionais 

ocorreram a partir das orientações externas. Essas mudanças causam impactos, transformam e 

redesenham a esfera educativa principalmente por meio das reformas e pós-reformas nos 

sistemas educacionais na América Latina, estreitamente vinculadas aos processos de 

reestruturação das economias nacionais.  

Na década de 1990, o Brasil passa por inúmeros desafios. A primeira eleição 

presidencial, após a ditadura militar, ocorreu em 1989 e a posse em 1990, quando foi eleito 

Fernando Collor de Mello. Este, diante da possibilidade de impeachment, renunciou em 1992. 

A razão apontada por Guerra e Oliveira (2016) foi a inabilidade de Collor em atender ao 

ideário neoliberal25. As autoras relatam que Collor não conseguiu o apoio da esquerda que 

clamava, na época, pelos direitos trabalhistas e nem da direita atuando de acordo com os 

interesses na ampliação do capital.  

                                                           
25  Guerra e Oliveira (2016) afirmam que Collor não atendeu a uma série de recomendações/exigências do Banco 

Mundial, inclusive no que dizia respeito aos gastos das Escolas Técnicas Federais. Ramos (2012, p.403) 
acresce a reflexão: “organismos internacionais tais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e a Organização Internacional do Trabalho, cujas interferências na educação brasileira têm 
indicadores históricos, vinham apontando o ensino técnico como ineficiente, ineficaz e custoso em relação às 
suas finalidades. Razões como as seguintes foram apontadas: a) a educação secundária profissionalizante de 
qualidade atraía os filhos de classes mais favorecidas, em detrimento dos filhos das classes trabalhadoras; b) 
alunos com esse perfil, em vez de se deterem no mercado de trabalho, acabavam se dirigindo às 
universidades; c) a Educação Profissional não deveria ocupar-se com a formação geral do educando, 
responsabilidade exclusiva da Educação Básica.” 
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Quem o sucedeu foi Itamar Franco (1992-1994). E em relação à EPT, o presidente, por 

meio da Lei n 8948/1994, buscou instituir o Sistema Nacional de Educação Tecnológica e 

transformar todas as Escolas Técnicas Federais em CEFET, mas esta determinação, segundo 

Cunha (2000c) foi desconsiderada pelo próximo presidente, Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), sendo substituída pelo Decreto nº 2208/1997. O processo de cefetização iniciado 

em 1978 somente foi concluído em 2004. 

Essa fase foi crucial para a Educação Profissional pública, pois, segundo Bonfim 

(2004, p. 30, grifo do autor), 

 
Em 1994, uma discussão antiga reaparece em virtude das definições constitucionais 
sobre as competências da União, dos Estados e dos Municípios na área de Educação: 
a “estadualização” da rede federal de ETFs. Buscando uma alternativa, a partir de 
pressões da sociedade civil, o Congresso Nacional aprova a Lei nº 8.948, de 
08/12/94, que, dentre outras iniciativas, transformou as Escolas Técnicas Federais 
em Centros Federais de Educação Tecnológica. No entanto, estes novos CEFET 
ficaram aguardando regulamentação própria. 

 

Para entender a lógica do movimento da nova reconfiguração da EPT, foi preciso 

buscar investigar quais as diferenças entre os três primeiros CEFET, criados em 1978, em 

relação aos demais criados a partir da década de 1990. Campello (2007) pesquisou sobre a 

temática e apresenta importantes contribuições. Segundo a autora, os primeiros CEFET, 

devido à sua história institucional e às lacunas na legislação de sua criação, conseguiram 

oferecer cursos superiores plenos e não o ensino superior alternativo, encurtado, 

intermediário, como o capital requisitava. Nesse sentido, 

 
[o]s CEFET dos anos de 1970 transformaram-se em instituições de ensino superior, 
e seus cursos de engenharia de operação, que desenvolveram quando ainda eram 
escolas técnicas federais, foram transformadas em cursos de graduação plena em 
engenharia industrial. (CAMPELLO, 2007, p. 4). 

 

Dessa maneira, a experiência da década de 1970 resultou em acréscimo. Instituíram-se 

duas vertentes na dinâmica daqueles CEFET: uma voltada para a formação do ensino técnico 

integrado e a outra, de nível superior, direcionada para as engenharias (curso pleno e as pós-

graduações) (CAMPELLO, 2007). 

Diante do êxito dessas instituições, as Escolas Técnicas Federais ansiavam pelo status 

de Centro Federal de Educação Tecnológica, pois esperavam alcançar estrutura administrativa 

e didático-pedagógica semelhante aos primeiros CEFET, o que não ocorreu. Diante disto, 

Campello (2007, p. 6, grifo do autor) expõe que 
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Quando do início da implantação da reforma da Educação Profissional, no interior 
das escolas da rede federal chamava-se ‘cefetinhos’ a esses novos CEFET cuja 
identidade pedagógica estava claramente direcionada para o desenvolvimento de 
cursos técnicos pós-secundários e de formação de tecnólogos, cursos práticos de 
formação profissional stricto sensu que deveriam oferecer uma educação mais 
próxima do mercado de trabalho, do que aqueles CEFET dos anos 1970 já 
inicialmente constituídas como Instituições Federais de Ensino Superior, com base 
na Lei n. 5540/68. 

 

Campello (2007) parece perceber a fase de cefetização ou dos ‘cefetinhos’, baseado na 

oferta dos cursos tecnológicos, como um período de perdas para a EPT, ou pelo menos por 

sua descaracterização. Floro e Dal Rio (2015, p. 315) não partilham desse posicionamento. 

Sobre isto se posicionam:  

 
A determinação para que os Cefetinhos atuassem exclusivamente na área 
tecnológica não perdurou muito tempo, pois entre 1993 e 2004 houve a promulgação 
de pelo menos três legislações que alteraram os objetivos do ensino superior nessas 
instituições. Apesar dos constantes ajustes na legislação, consideramos que os 
Cefetinhos representaram um momento importante na história do ensino superior 
nas escolas profissionalizantes, porque os cursos tecnológicos foram perdendo o 
caráter alternativo e experimental e se consolidaram como uma modalidade de 
ensino superior.  

 

A nós interessa saber que durante esta fase de Cefetização estavam em disputa dois 

projetos de vertentes diferentes referentes ao ensino superior a partir da década de 1990. Em 

um primeiro momento, sobressaiu o ensino superior tecnológico, posteriormente, possibilitou 

a oferta de ensino superior de graduação plena. Outra questão que nos trouxe bastante 

inquietação foi o fato de os teóricos e as pesquisas estudadas para a escrita desta fase não 

citarem em nenhum momento as ofertas de licenciaturas nessas instituições.  

A seguir, apresentamos um quadro síntese do cotejamento sobre a parte da legislação 

referente ao ensino superior ofertado nos CEFET.  
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QUADRO 4: COTEJAMENTO DOS OBJETIVOS/CARACTERÍSTICAS DOS CEFET 

SEGUNDO AS LEGISLAÇÕES  

Primeiros 
CEFET 

Cefetinhos 

Lei no 6545/1978 Lei no 8711/1993 Decreto no 2406/1997 Decreto nº 5224/2004 

I - ministrar ensino em 
grau superior:  
a) de graduação e pós-
graduação, visando à 
formação de 
profissionais em 
engenharia industrial e 
tecnólogos; 
b) de licenciatura plena 
e curta, com vistas à 
formação de 
professores e 
especialistas para as 
disciplinas 
especializadas no 
ensino de 2º grau e dos 
cursos de formação de 
tecnólogos. 

I - ministrar em grau 
superior: 
a) de graduação e pós-
graduação lato sensu e 
stricto sensu, visando à 
formação de profissionais 
e especialistas na área 
tecnológica; 
b) de licenciatura com 
vistas à formação de 
professores especializados 
para as disciplinas 
específicas do ensino 
técnico e tecnológico. 
 

IV - ministrar ensino 
superior, visando à 
formação de 
profissionais e 
especialistas na área 
tecnológica. 
 

V - ministrar ensino 
superior de graduação e 
de pós-graduação Lato 

Sensu e Stricto Sensu, 
visando à formação de 
profissionais e 
especialistas na área 
tecnológica; 
VII - ministrar cursos 
de licenciatura, bem 
como programas 
especiais de formação 
pedagógica, nas áreas 
científica e tecnológica. 
  

Observações acerca do Ensino Superior 

A oferta de ensino 
superior é apresentada 
em primeiro lugar e 
possibilita a oferta de 
engenharia industrial 
(plena) além dos 
tecnológicos. 

A oferta de ensino 
superior é limitada à área 
tecnológica. 
 
 
 

O ensino superior não 
encabeça mais a lista 
de objetivos. 
A oferta de ensino 
superior continua 
restrita à área 
tecnológica. 

O ensino superior não 
encabeça mais a lista de 
objetivos. 
A oferta de ensino 
superior continua 
restrita à área 
tecnológica. 

Observações acerca da Licenciatura 

A licenciatura (plena 
ou curta) para a 
formação de 
especialistas para 
atender disciplinas do 
2º grau e dos cursos 
tecnológicos; 
Indica formação para a 
Educação Básica. 
 

Não cita mais a 
terminologia plena ou 
curta. A licenciatura 
volta-se para a preparação 
de Professores 
especializados para o 
ensino técnico e para os 
cursos tecnológicos.  
Indica formação para a 
Educação Profissional 
Tecnológica. 

Nem menciona as 
licenciaturas 

A oferta de 
licenciaturas aparece 
direcionada às áreas 
científica e tecnológica. 
Não sinaliza para a 
formação para 
Educação Básica ou 
para Educação 
Profissional 
Tecnológica. 
 

Elaboração: SILVA, 2016 

 

Analisando o movimento da inserção e consolidação do ensino superior na EPT 

pública, é possível perceber que na lei de criação dos primeiros CEFET, Lei no 6545/1978, o 

ensino superior aparece em primeiro lugar e abre espaço para a oferta dos cursos de 
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engenharia e tecnologia. Bonfim (2004) acresce que a estrutura criada para oferta dos cursos 

de engenharia de operações possibilitou a estruturação de cursos de engenharia plena naquelas 

instituições. Quanto às licenciaturas, elas estavam voltadas para o atendimento da demanda da 

Educação Básica.  

A Lei nº 8711/1993, Decreto nº 2406/1997 e o Decreto nº 5224/2004 são específicos 

aos ditos “cefetinhos” e a partir da legislação analisada é possível verificar que não havia uma 

unicidade de ações e abrangência entre as instituições que compunham a Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica. Quanto à Lei n. 8711/1993, fica evidente a reorientação tanto do 

ensino superior, que fica restrito aos cursos tecnológicos, quanto das licenciaturas, que se 

destinam a formação para atuar na Educação Profissional. Já no Decreto nº 2406/1997, 

persiste a restrição dos cursos superiores à área tecnológica e as licenciaturas sequer são 

mencionadas. A restrição aos cursos superiores prossegue no Decreto nº 5224/2004, no 

entanto, aparece novo direcionamento às áreas científicas e tecnológicas para as licenciaturas, 

sem, no entanto, esclarecer a que esta formação se destina: à Educação Básica ou à Educação 

Profissional. 

 

4  Movimentos Intrínsecos que antecederam a criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia  

 

Alguns pesquisadores (OTRANTO, 2011; AZEVEDO, SHIROMA, COAN, 2012; 

CAIRES; FLACH, 2014; TAVARES, 2014; OLIVEIRA, 2016) relacionam a criação dos 

Institutos à proteção , ou melhor, à garantia da oferta dos cursos técnicos de nível médio que 

se viu ameaçado diante da possibilidade de transformação dos CEFET em Universidades 

Tecnológicas Federais.  

A preocupação com a proteção do ensino técnico procede. Consulta ao site da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná26, no dia 21 de dezembro de 2016, revelou que 

dos 107 cursos oferecidos pela instituição, apenas 4 são de nível técnico (3,7%) e das 4.459 

vagas ofertadas, apenas 160 (3,6%) são para os cursos técnicos. A maior parte dos cursos e 

das vagas está direcionada à engenharia (46 cursos totalizando 43% e 2.068 vagas atingindo 

46,36%). 

De fato, havia certa insatisfação entre os setores internos da Rede Federal de 

Educação. Diante disto, boa parte almejava, a exemplo do CEFET do Paraná, tornar-se 

                                                           
26  Disponível em: <http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/catalogo-de-cursos-da-

utfpr/numero-de-alunos-da-utfpr-2012>. Acesso em: 21 dez. 2016. 



53 

 

Universidade Tecnológica Federal (UTF), cujo objetivo, conforme indica a nomenclatura, é 

ofertar cursos superiores Tecnológicos.  

Na verdade, a discussão sobre as UTFs iniciou-se durante o governo de FHC e 

persistiu até certo período do governo Lula (2007). Vários eventos foram organizados com 

essa finalidade. De forma que, em 2005, com apoio do Ministério da Educação e da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Os 

CEFET mais experientes (de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná) organizaram dois 

seminários para refletir sobre as UFTs.  

A partir deles, organizaram um encontro nacional cujo titulo foi “‘CEFET e 

Universidade Tecnológica: identidade e modelos”. Podemos afirmar que a efervescência 

sobre as UFTs foi se materializando, pois, ainda em 2005, pela Lei 11.184, o CEFET Paraná 

foi transformado em Universidade Tecnológica Federal (BRANDÃO, 2010; CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016). Isso serviu de combustível para o crescimento do movimento a favor da 

transformação dos CEFET em UFTs. Brandão (2010, p. 63) reitera a postura favorável tanto 

da rede quanto do governo acerca da questão: 

 
Nesse processo de discussão e nova conformação da Rede Federal, ocorreu, 
inicialmente, a transformação das Escolas Técnicas Federais (ETFs) em Centros 
Federais de Educação Tecnológica (CEFET), que têm como um dos objetivos 
oferecer ensino superior. Com uma experiência anterior em ensino superior, as 
direções dos três CEFET mais antigos, criados em 1978 – os de Minas Gerais, 
Paraná e Rio de Janeiro – passaram a reivindicar junto ao Ministério da Educação e 
Cultura (MEC), ainda no governo FHC, que eles fossem transformados em 
Universidade Tecnológica (UT). No primeiro mandato do governo Lula, ao menos 
até o início de 2006, a equipe que dirigia a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) tendeu a promover esta 
transformação.  

 

Em 2006, a própria a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 

da Educação (SETEC/MEC) realizou o Simpósio Nacional sobre Universidade Tecnológica, 

no entanto, no clamor da conjuntura o governo se posiciona desfavorável ao projeto de 

criação das UFTs. Diante da expectativa criada, o governo propõe outro modelo de educação: 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Há que se elucidar que a rede federal de educação é composta por instituições 

centenárias, com historicidades diferenciadas, pois havia por um lado os CEFET que 

almejavam a transformação em UFTs, mas, por outro lado, as Escolas Agrotécnicas Federais 

(EAF) queriam ser transformadas em CEFET. Quando o governo muda a sua opção de projeto 

de educação – de UFT para a criação dos IF – a proposta é recebida com preocupação 

(AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012; OTRANTO, 2010). Receio justificável. Segundo 
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Brandão (2010), não se trata apenas de uma nova configuração/conformação da Rede Federal, 

mas de uma opção por um projeto de educação que atende a interesses econômicos e políticos 

em disputa.  

A perda de autonomia, a subordinação aos CEFET mais antigos (que naturalmente 

assumiriam a liderança), a possível extinção do ensino médio, a perda da identidade das 

Escolas Agrotécnicas Federais que tinham a formação de nível médio como marca 

institucional eram os principais receios das EAFs frente ao processo de ifetização. Segundo 

Otranto (2010), a maioria dos CEFET não ofereceu resistência, apenas os CEFET de Minas e 

do Rio de Janeiro continuavam acalentando o sonho de se tornarem Universidades 

Tecnológicas Federais.  

Assim, em 2007, o governo lançou a Chamada Pública MEC/SETEC n.º 002/2007 de 

12 de dezembro de 2007. O prazo de envio era de noventa dias e o resultado já sairia em 

março de 2008. A proposta era opcional, ou seja, as instituições deveriam aderir. Várias 

pesquisas relatam, entretanto, a pressão da SETEC e do MEC para anuência das instituições 

(AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012; CAIRES; OLIVEIRA, 2016; FLACH, 2014; 

OTRANTO, 2010; TAVARES, 2014). 

À parte da turbulência inerente ao processo da nova configuração, resta-nos questionar 

o porquê em um dado momento histórico há um desvio da rota que indicava as UTFs como o 

caminho intrínseco da EPT para desembocar na criação dos IF. Lima Filho (2005) nos aponta 

uma resposta. Segundo o autor, os organismos internacionais bilaterais (Banco Mundial, 

Banco Interamericano de Desenvolvimento) têm pressionado a América Latina para oferecer 

um ensino superior não universitário, mais integrado ao setor produtivo, mais flexível e de 

menor custo, contrapondo ao modelo de universidade tradicional, considerada onerosa e bem 

inflexível às demandas do mercado. 

Nesta perspectiva, Brandão (2010) denuncia que o projeto que “ifetização” não tem 

como objetivo oferecer formação com sólida base científica e mesmo no que diz respeito ao 

ensino superior, pretende-se formar trabalhadores consumidores capazes de responderem aos 

desafios técnicos e tecnológicos atendendo às demandas dos arranjos de reestruturação do 

capital.  

Otranto (2010, p. 103) responde à questão de forma incisiva e esclarecedora:  

 
pode-se inferir o porquê de o MEC não ter incentivado, ou melhor, ter impedido, a 
transformação de outros CEFET em universidades tecnológicas. A proposta delas é 
atuar de forma muito similar às das universidades federais, e isso não é prioridade na 
política de Educação Profissional técnica e tecnológica da atualidade. A forma como 
está estruturado o IFET prevê a otimização dos custos e total controle da nova 
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instituição, o que pode acarretar uma fiscalização e um direcionamento mais eficaz 
na subordinação da educação por ela ministrada aos interesses do mercado, que deve 
ser fiscalizado desde já pelos docentes, discentes e técnicos dos Institutos Federais. 
A observação deve ser feita em vários níveis de ensino, uma vez que a disseminação 
ideológica de que a educação deve subordinar-se à lógica do mercado pode começar 
bem cedo, na Educação Básica, principalmente no ensino médio. 

 

É verdade que a história da EPT tem ultrapassado as amarras que o sistema tem 

delimitado para ela, como, por exemplo, podemos citar o ensino de qualidade e excelência 

que tem conquistado. Entendemos que desvendar as estratégias do poder é imprescindível a 

uma práxis transformadora.  

Cabe-nos reiterar que não é nosso objetivo nos alongar sobre o histórico da Educação 

Profissional. O que pretendemos é compreender elementos importantes na estruturação dos 

Institutos Federais.  

Nesse sentido, face ao exposto, destacamos: 

a) A clareza de que o preconceito perpassa toda a história da Educação Profissional, uma vez 

que na representação social se propagou a ideia de que o trabalho manual é indigno, de 

menor valor e, coerente com o mesmo raciocínio, uma instituição que se dedica à 

aprendizagem de ofício será considerada de segunda classe, nada nobre, instrumento de 

manutenção da estrutura social e destinada aos empobrecidos; 

b) As diversas configurações da EPT, promovidas pela classe hegemônica, foram por muitas 

vezes tecidas a partir das dinâmicas de reestruturação do capital, sendo reajustada em cada 

época e contexto conforme exigência do Capital. Com esse desenrolar, chegamos ao 

momento atual em que os IF estreitam, cada vez mais, as relações com setor produtivo, 

mais flexível, às demandas do mercado, embora seja possível notar que há forças contra-

hegemônicas que lutam pela politecnia, fruto do compromisso assumido com a classe 

trabalhadora; 

c) A primeira preocupação com a formação de professores surgiu da dificuldade dos 

Professores e mestres das Escolas de Aprendizes Artífices. Daí decorreu a criação da 

Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz (1917 -1937). Portanto, inicialmente, a 

formação de professores oferecida pela EPT buscava atender à própria demanda.  

d) Na configuração do processo de cefetização (1993-2004), as licenciaturas ora estavam 

voltadas para a Educação Básica, ora para a Educação Profissional. Contudo, em 2004, 

não foram direcionadas para nenhum dos dois campos de atuação, no entanto, receberam 

um foco em relação à oferta. Elas deveriam pertencer às áreas científica e tecnológica. 
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5  Mudança de Rota?! Eis que foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia 

 

A década de 1990, como já mencionado, foi marcada pela inserção profunda dos 

princípios neoliberais na educação brasileira dando origem às reformas educacionais, 

evidenciando a sujeição do governo brasileiro às orientações dos organismos internacionais 

multilaterais. Neste cenário, a Educação Profissional não ficou imune às deliberações políticas 

da época. Grande retrocesso foi sofrido decorrente do Decreto nº 2.208 de 1997 que definiu a 

separação entre a formação técnica e geral. Pesquisadores - como Ciavatta e Frigotto (2010), 

Machado (2015), Ramos (2007) - compreendem tal processo como a expressão da 

subordinação da EPT às demandas do mercado, que pretendia ofertar um ensino aligeirado e 

voltado para a prática. Nesta perspectiva, prescrevia-se o estudo por meio de módulos, a 

pedagogia das competências, a oferta de ensino técnico concomitante ou pós-médio.  

Em 2004, decorrente do movimento dos trabalhadores da Rede Federal de Ensino, o 

decreto foi revogado pelo Decreto nº 5.154, no entanto, pontos polêmicos foram mantidos 

como a concomitância27 e a estrutura modular. A legislação permitiu, no entanto, que cada 

instituição definisse quanto haveria de integração entre o ensino médio e o técnico 

(OLIVEIRA; CARNEIRO, 2012). 

Apesar dos percalços, a história da EPT aponta que a oferta do ensino médio integrado 

foi um dos seus pilares, deu-lhe notoriedade, reconhecimento da importância institucional. 

Havia, no entanto, desde a década de 1990, o desejo, entre os CEFET existentes, de tornarem-

se Universidades Federais Tecnológicas. Esse sonho somente foi alcançado pelo CEFET do 

Paraná, em 2005, por meio da Lei nº 11.184. 

A análise do movimento do concreto é necessária, porém é um exercício complexo, 

visto que o concreto é, segundo Paulo Netto (2011), a unidade do diverso, síntese de muitas 

determinações. De forma que se por um lado, temos como uma das razões para a oposição da 

transformação dos CEFET em UFT alegando a defesa da oferta do ensino técnico, por outro 

temos uma proposta de educação tecnológica que se pauta nas demandas do mercado para 

direcionar sua estruturação. Com certeza, haverá outros elementos que a história recente, no 

momento, não permite avistar. Segundo Ramos (2013, p. 38), 

 
A realidade se dá a conhecer, mas sempre na sua dinâmica e mudança. Portanto, no 
desafio da produção de novos conhecimentos está implícita sempre a possibilidade 

                                                           
27  A concomitância se refere ao desenvolvimento de curso técnico de nível médio a quem esteja cursando no 

mínimo o segundo ano do ensino médio e o subsequente é oferecido a quem já concluiu o ensino médio. 
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de se superar conhecimentos anteriores. Superação esta que é dialética, porque 
incorpora o que foi produzido até então, mas busca, pela historicidade das relações 
sociais, mediações constituintes do fenômeno ainda não manifestas.  

 

De forma que o estudo da história da EPT não será nunca atividade simples. São 

instituições centenárias com movimentos distintos que atenderam ao interesse político e 

econômico de cada época. Isto dito, apresentamos a composição da Rede Federal de 

Educação. Segundo Otranto (2010), em 2008, a Rede contava com 36 (trinta e seis) Escolas 

Agrotécnicas Federais, 33 (trinta e três) Centros Federais de Educação Tecnológica, 32 (trinta 

e duas) Escolas Vinculadas às Universidades, 1(uma) Universidade Federal Tecnológica e 1 

(uma) Escola Técnica Federal. Diante da diversidade de atuação, história, perspectiva e do 

posicionamento da União em não transformar os CEFET em UFTs, o governo federal 

estabeleceu diretrizes, por meio do Decreto nº 6.095 de 2007, para constituição dos IF. O 

processo deveria ser por adesão e previa a consulta aos servidores e à comunidade, o que teve 

que ocorrer de forma muita rápida. Esse fato nos leva a questionar a base democrática que 

supostamente fundamentou todo o processo: 

 
Sendo o Estado, portanto, a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante 
fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de 
uma época, conclui-se que todas as instituições comuns passam pela mediação do 
Estado e recebem uma forma política. Daí a ilusão de que a lei repousa na vontade, 
e, mais ainda, em uma vontade livre, destacada da sua base concreta. Da mesma 
maneira, o direito por sua vez reduz-se à lei. (MARX; ENGELS, 1998, p. 74). 

 

Em 2008, por meio da Lei nº 11.892, os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF) foram criados. Segundo Otranto (2011), das 102 (cento e duas) instituições 

existentes, 75(setenta e cinco) aderiram. Foram criados 38 (trinta e oito) Institutos Federais. 

De acordo com a Lei de criação, artigo 8º, os IF devem ofertar 50% das vagas para os 

cursos técnicos, 20% para as licenciaturas e 30% para cursos superiores, inclusive Lato Sensu 

ou Stricto Sensu.  

 

6 Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: constituição e organização  

 

Com a Lei nº 11.892/2008 foram criados 38 Institutos Federais e em alguns Estados 

brasileiros foram instituídos mais de um, como foi o caso de Minas Gerais (cinco), Rio 

Grande do Sul (três), Rio Janeiro (dois), Goiás (dois), Bahia (dois), Pernambuco (dois) e 

Santa Catarina (dois). Isso revela o esforço e a negociação do governo federal para o 

estabelecimento de uma nova configuração da Educação Profissional e Tecnológica a partir 

da junção de instituições centenárias com historicidade e dinâmica peculiar. 
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De fato, tal empenho é notável também na estruturação da rede que, segundo o Portal 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/MEC, em 2002, contava com 140 

(cento e quarenta) unidades e em 2016 atingiu o total de 644 (seiscentos e quarenta e quatro) 

campi em funcionamento em 568(quinhentos e sessenta e oito) municípios brasileiros, 

registrando um aumento de 460% (quatrocentos e sessenta). Como é possível observar nos 

próximos gráficos. 

 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Em 

unidades 

 
FONTE: Portal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/MEC 

 

Número de Municípios atendidos com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica 

 
FONTE: Portal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/MEC 
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Quanto à organização da Rede Federal, a Portaria nº 1.29128, de 30 de dezembro de 

2013, estabeleceu diretrizes para a organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia e definiu parâmetros e normas para a sua expansão. Segundo este documento, os 

IF deverão atender às demandas regionais, poderão celebrar convênios com instituições 

públicas, comunitárias ou privadas para desenvolvimento de ensino, pesquisa aplicada, 

inovação e extensão e serão constituídos pelas seguintes unidades administrativas: 

 
I - Campus, voltado ao exercício das atividades permanentes de ensino, pesquisa 
aplicada, inovação e extensão e ao atendimento das demandas específicas nesse 
âmbito, em sua área de abrangência territorial; 
 II - Campus Avançado, vinculado administrativamente a um campus ou, em caráter 
excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da Educação Profissional 
por meio de atividades de ensino e extensão circunscritas a áreas temáticas ou 
especializadas, prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de 
formação inicial e continuada; 
III - Polo de Inovação, destinado ao atendimento de demandas das cadeias 
produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à formação 
profissional para os setores de base tecnológica; e  
IV - Polo de Educação a Distância, destinado à oferta de cursos de Educação 
Profissional e tecnológica na modalidade a distância, que poderá ser criado por meio 
de parceria com órgãos da administração pública, com o objetivo de expandir o 
atendimento às demandas por formação profissional em todo o território de 
abrangência do Instituto Federal. (BRASIL, 2013). 

 

Como é possível verificar, os IF não somente foram incumbidos de diversas (e 

distintas) funções (ensino técnico, ensino técnico de nível médio, ensino superior – 

graduações, tecnólogos, licenciaturas, Lato Sensu e Stricto Sensu), mas também foram 

constituídos por unidades organizadoras de vários formatos (como campus, campus 

avançados, Polo de Inovação e Polo de Educação a Distância). Desse modo, sua abrangência 

atual passa a ser mais ampla do que as limitações geográficas. Os diversos formatos 

constituem uma proposta diferenciada de formação. Segundo Lima (2016a, p. 167), “o que se 

apresenta é um novo modelo educacional, porém com o secular objetivo de servir ao modelo 

de produção capitalista.”  

A configuração do Polo de Inovação é um dos elementos que evidencia a intenção de 

efetivação de uma formação para voltada para o mercado, uma vez que se destina ao 

atendimento de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I) e à formação profissional para os setores de base tecnológica.  

Esclarecemos, no entanto, que não defendemos um posicionamento contra a 

tecnologia ou contra o desenvolvimento da ciência. Tal postura seria insana. As bases 

                                                           
28  A Portaria nº 393, de 10 de maio de 2016, altera Portaria MEC nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013, mas não 

modifica a sua estrutura. 
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marxistas não defendem isto. Aliás, Frigotto (2001) nos alerta que a relevância da ciência e da 

tecnologia está em seu valor de uso, na medida em que tanto a ciência quanto a tecnologia 

possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Reconhecemos que um processo 

verdadeiramente democrático, pautado na justiça social, defenderia o acesso à tecnologia 

pelos cidadãos, também à classe trabalhadora, reconhecendo que faz parte da herança cultural 

desenvolvida pela humanidade. Ramos (2013, p. 34) acresce a reflexão: “[o] acesso do 

conhecimento científico produzido historicamente pela humanidade é, por si só, uma 

conquista e um triunfo político e, por isso, ampliar o acesso a ele, especialmente para a classe 

trabalhadora organizada, é uma ação contra-hegemônica”. 

Por outro lado, quando o foco for o acúmulo do capital, sem a consciência do direito 

do acesso aos bens materiais pela classe trabalhadora, há o risco da submissão ao valor de 

troca, com intuito de gerar mais lucro e resultar na exploração do trabalho e ampliação do 

desemprego estrutural. Reconhecemos, então, que a tecnologia e a ciência não são um mal em 

si, mas se submetidas à lógica do capital afetam a estrutura social, diminuindo postos de 

trabalho, acelerando o processo de expropriação dos bens culturais à classe trabalhadora e 

acirrando o endividamento por meio do estímulo ao consumismo.  

O fato é que o projeto de criação dos Polos de Inovação evidencia a nova proposta de 

educação pautada na pesquisa, uma vez que eles não se constituem em unidades de ensino, 

mas em instituições de desenvolvimento de pesquisa, embora haja a previsão de que os 

docentes-pesquisadores exerçam a docência nos campi dos IF. 

Dito isto, voltemos aos Polos de Inovação. A rede de Educação Federal conta com 

cinco dessas instituições, criados pela Portaria nº 819, de 13 de agosto de 2015. A saber:  

1) Polo de Inovação Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia; 

2) Polo de Inovação Fortaleza do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará; 

3) Polo de Inovação Vitória do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo; 

4) Polo de Inovação Formiga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Minas Gerais; 

5) Polo de Inovação Campos dos Goytacazes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Fluminense.  

A Portaria n° 37, de 29 de outubro de 2015, publicada pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), dispõe sobre o funcionamento dos Polos de Inovação. 
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Segundo a legislação, eles não constituem unidades de ensino, devendo funcionar de maneira 

articulada com as outras unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(art. 6º). Ou seja, os professores/pesquisadores do Polo ministram aulas em outros Campi dos 

IF. Daí, fica implícito que se ocupam mais de pesquisas aplicadas e de inovação do que 

propriamente de atividades de ensino. Outra evidência, quanto ao delineamento de educação 

voltada para as demandas do mercado, é apresentada no artigo 4º da Portaria:  

 
Os Polos de Inovação deverão exercer suas atividades de pesquisa aplicada e 
prestação de serviços tecnológicos, em consonância com as demandas e 
necessidades dos setores da economia e da sociedade, com vistas ao 
desenvolvimento regional e nacional. § 1º Deve-se garantir a participação de 
estudantes no Polo de Inovação, dando ênfase à dimensão educacional dos seus 
projetos. § 2º Os Polos de Inovação devem desenvolver competências de 
prospecção, captação e gestão de recursos financeiros extras orçamentários, nos 
termos da legislação em vigor. (BRASIL, 2015). 

 

Os Polos de Inovação evidenciam com maior clareza a nova proposta educacional dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Não estamos aqui refutando os Polos 

de Inovação. Eles são instituições muito novas, pois foram criados no ano de 2015. Não temos 

ainda dados suficientes para realizar análises de sua atuação. O que está visível é a 

constatação do fato de que eles representam, ostensivamente, um projeto educacional 

diferenciado, ratificando a subordinação da educação ao mercado, à economia, embora 

representem um investimento considerável no desenvolvimento da pesquisa e da inovação. 

Consideramos, entretanto, que os Polos de Inovação não estão diretamente relacionados ao 

objeto desta investigação, ou seja, as licenciaturas, eles não serão retomados nesta pesquisa 

Quanto à Educação a Distância (EaD), é possível afirmar que ela está disseminada. 

Todos os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia possuem Polos de Educação 

a Distância, superando as restrições geográficas. Não pretendemos debater a favor ou contra 

esta modalidade de ensino (não é este o nosso foco), mas entendemos que a EaD faz parte do 

movimento de expansão da Rede Federal e compõe a proposta educacional da Educação 

Profissional e Tecnológica. 

 

7  A diversidade Institucional e Organizacional da EPT, sob a lógica estrutural dos ajustes do 

Capital: considerações a propósito de uma síntese possível. 

 

Do que foi estudado, prevalece a clareza de que a história da EPT, ou melhor, as suas 

reformas, sempre estiveram voltadas para o atendimento dos interesses dos detentores do 

capital. As mudanças de nomenclatura e de funções em alguns momentos podem até se 
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camuflar, parecendo constituir uma força contra-hegemônica, mas na verdade não o são. O 

que ocorre é a adequação da educação aos ajustes que são próprios da dinâmica do capital, 

muitas vezes confundidos com crise. Para tal, retomamos Charlot (2013): não existem crises, 

mas adaptações às mutações do capital.  

Observa-se que se em um momento inicial o objetivo da Educação Profissional foi 

ocupar grande parte da população que, teoricamente poderia colocar em risco a ordem 

vigente, posteriormente, a indústria nascente exigiu mão de obra qualificada. Assim, 

gradativamente, foi se modificando o perfil dos formandos, os critérios de ingresso e a própria 

formação, sem alterar, no entanto, os interesses ideológicos e econômicos subjacentes a todas 

as configurações de identidade institucional da EPT. 

Certo é que em cada fase existiu um propósito decorrente do contexto econômico e 

político de cada época. Ao se criar os CEFET, por exemplo, procurava-se efetivar um modo 

específico de formação superior não universitário (sem deixar de atender ao ensino técnico), 

voltado para a pesquisa aplicada, para resolução de questões pertinentes às setores produtivos, 

e na perspectiva de um ensino superior que se aproximasse cada vez mais do mercado de 

trabalho. Essa ação foi intensificada com a criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e, aos poucos, foi se evidenciando que a proposta educacional 

incumbida aos IF não é semelhante àquela das universidades. Não há pretensão de 

equiparação. O propósito não é adaptar-se ao modelo universitário de ensino superior, pelo 

contrário, a criação dos IF representa a busca de efetivação de um novo modelo de educação 

mais afinado às demandas do mercado, mais flexível, mais rápido, mais operacional, mais 

pragmático (LIMA, 2016a). 

De fato, os IF fazem parte de um projeto de sociedade e se caracterizam pela 

diversidade de funções e atuações. Segundo Frigotto (2010, p. 26), 

 
um dos equívocos mais recorrentes nas análises da educação no Brasil, em todos os 
seus níveis e modalidades, tem sido o de tratá-la em si mesma e não como 
constituída e constituinte de um projeto situado em uma sociedade cindida em 
classes, frações de classes e grupos sociais desiguais e com marcas históricas 
específicas.  

 

Aqui não nos posicionamos a favor de uma visão da história como algo imutável, 

determinável e previsível. Haverá sempre projetos de educação em disputa. Há um espaço de 

luta por uma educação de qualidade que também incida sobre a formação de sujeitos 

intelectualmente autônomos, que questionem a naturalização da situação político-econômica. 
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É evidente, entretanto, que as ações do Estado, até aqui, estiveram de acordo com o 

interesse da classe hegemônica. Por trás do movimento, inclusive em relação à expansão da 

Rede Federal de Educação, há uma mensagem implícita e ilusória de que pelo 

aperfeiçoamento profissional a exclusão será superada, independentemente do contexto 

econômico em que se esteja inserida29.  

Assim, coloca-se sobre os ombros dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia uma responsabilidade hercúlea de superação do desemprego, quando é inegável 

que o desemprego estrutural é uma das características decorrente da dinâmica do capital. 

Verifica-se, então, que os IF são apresentados à sociedade como  resposta a um problema que 

dentro do sistema econômico em que estamos situados não há como ser resolvido. Não há 

solução para a exclusão de trabalhadores em uma sociedade em que o direito ao trabalho está 

ameaçado (LIMA, 2016a). 

Sobre isto Frigotto (1998, p. 49) denuncia: 

 
As propostas de educação básica e formação técnico-profissional, sob o ideário das 
habilidades e competências para a empregabilidade, requalificação e reconversão, tal 
como postas hoje, desvinculadas de uma proposta democrática e pública de 
desenvolvimento que integre um projeto econômico, político e cultural com uma 
clara geração de empregos e renda, ou, para os que lutam por relações sociais de 
novo tipo (socialista), reduzem-se, dominantemente, a um invólucro de caráter 
ideológico. 

 

A propagação da ideia da educação como fator de desenvolvimento e distribuição de 

renda (Frigotto, 2010) fez e faz com que as pessoas acreditem em uma educação redentora, 

capaz de resolver problemas que não foram criados por ela, como se a educação bastasse em 

si. Como se também ela não fosse mais um dos instrumentos utilizados para a manutenção do 

capitalismo. Há, no entanto, a possibilidade de organização social, de ruptura com a lógica 

excludente, a partir da democratização do acesso ao conhecimento e formação voltada para a 

autonomia e criticidade dos sujeitos. Há um espaço de conscientização que é possível ocupar. 

A resistência começa pela consciência da opressão.  

Dito isto, para a compreensão da configuração dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia como uma nova política educacional, precisamos reconhecer as diversas 

                                                           
29  Para ilustrar, apresentamos um pequeno trecho do documento “SETEC/MEC: Bases para uma Política 

Nacional de EPT (2008)” assinado por Pacheco (2008): “Por conseguinte, considera-se fundamental: 
Articulação das políticas de EPT com os programas de trabalho, emprego, renda, inclusão e desenvolvimento 
social. Pretende-se que tais programas tenham efetivamente um caráter transitório e, nesse sentido, a EPT 
possa funcionar como elemento indutor de emancipação. Diante dessa situação, a EPT deve ser fortalecida em 
todos os seus níveis e modalidades, alcançando, de modo isonômico, os diversos segmentos sociais, sobretudo 
aqueles que, historicamente, estão à margem das ofertas educativas.” Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/artigos_bases.pdf> 
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formações necessárias às demandas do mercado. Desde os cursos de formação inicial e 

continuada - para trabalhadores que necessitam se inserir ou retornar rapidamente ao mercado 

de trabalho - à formação de mestres e doutores que possam encontrar respostas necessárias 

aos desafios da relação produtiva. Assim, no próximo capítulo apresentaremos as várias 

possibilidades de formações de trabalhadores ofertadas pelos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia.  

 

 



 

CAPITULO II - CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO BRASIL 

 
A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu 

todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não 

pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade seja na forma 

“internalizada (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou 

através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e 

implacavelmente imposta. (A Educação para Além do Capital, MÉSZÁROS). 
 

Com o propósito de compreender as atuais concepções e a extensão da atuação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, neste capítulo analisamos como se 

configuram como uma nova política de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, 

buscando desvendar qual o significado do atual delineamento. 

Para isto, recorremos à análise de documentos oficiais, presentes no site da Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) por acreditar que estes nos fornecem 

indícios substanciais quanto à nova configuração dos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia.  

Além disto, pesquisamos os diversos cursos ofertados pelos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia procurando identificar os rumos de atuação que prevalece. A 

pesquisa restringe-se aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e não ao 

conjunto de instituições que compõem a Rede Federal de Educação, pois o objeto desta 

pesquisa são as licenciaturas nos IF. Ratificamos que a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica é constituída pelos Centros Federais de Educação 

Tecnológica30, pelas Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pelo Colégio Pedro II e pelos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. 

A apreensão dos dados relacionados aos cursos ofertados pela Rede Federal de 

Educação, entretanto, não foi tarefa fácil. Recorremos ao Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão (https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/ConsultaPedido.aspx) e 

recebemos a resposta no dia 12 de dezembro de 2016. Segundo a resposta enviada, os dados 

foram extraídos do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC, em 

15 de junho de 2016. 

                                                           
30  A saber: Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de Minas 

Gerais - CEFET-MG. 
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Outros dados, em relação às matriculas na EPT, foram coletados do portal do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sobre-o-inep. São dados importantes, mas não revelam a 

realidade apenas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

A partir das planilhas que nos foram enviadas ou coletadas (no portal do Inep), 

elaboramos grande parte dos quadros referente às ofertas dos cursos oferecidos pelos IF e as 

matrículas na Educação Profissional e Tecnológica, de forma que este capítulo foi organizado 

em três partes:  

· Análise de seis Documentos Normativos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia: Os Institutos Federais: Lei nº 11.892, de 29/12/2008 – Comentários e 

Reflexões; Os Institutos Federais, uma revolução na Educação Profissional e Tecnológica; 

O novo momento da Educação Profissional Brasileira; Concepção e Diretrizes dos 

Institutos Federais; Educação para um novo tempo: o Instituto Federal; Universidade 

Tecnológica ou Institutos Federais de Educação?  

· Apresentação dos Cursos Ofertados pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia: Em busca de uma possível síntese: os cursos ofertados pelos IF; Matrículas 

na Educação Profissional e Tecnológica. 

· Considerações a propósito de uma síntese: Visão panorâmica dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia - será a ponta do iceberg?  

 Vale ressaltar que o nosso propósito é apreender a realidade, no entanto, precisamos 

evocar o pensamento de Ramos (2013) de que a realidade é sempre percebida no seu 

movimento e mudança contínua. Havendo, portanto, o risco de superação do conhecimento 

aqui elaborado devido à dinâmica, à política e à, sempre presente, disputa pelo poder.  

 

1  O que dizem os documentos oficiais sobre os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia  

 

Com o propósito de identificar vestígios da configuração dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, selecionamos alguns documentos oficiais, publicados pela 

SETEC. Optamos por iniciar pelo documento que busca esclarecer temas importantes da Lei 

de criação dos IF. 
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1.1 Institutos Federais: Lei nº 11.892, de 29/12/2008 – Comentários e Reflexões 

 

Silva, Vidor, Pacheco e Pereira (2009) foram os organizadores do livro “Institutos 

Federais: Lei nº 11.892, de 29/12/2008 – Comentários e Reflexões” que objetiva clarificar 

tópicos substanciais da Lei nº 11.892/2008. O livro é composto pela apresentação, três 

capítulos e três anexos e os capítulos foram elaborados da seguinte forma: parte de legislação 

é apresentada e a seguir é comentada. Na apresentação do documento, evidencia-se que 

 
O foco dos institutos federais é a promoção da justiça social, da equidade, do 
desenvolvimento sustentável com vistas a inclusão social, bem como a busca de 
soluções técnicas e geração de novas tecnologias. Estas instituições devem 
responder, de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes por formação profissional 
por difusão de conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. 
(2009, p. 8). 

 

Nesta mesma direção, o documento apresenta nove (09) diretrizes para a elaboração 

dos projetos pedagógicos. Apresentaremos quatro (04) por acreditar que nos ajudarão a 

discernir as especificidades da proposta educacional. São elas:  

 
- A necessidade de atuar no ensino, na pesquisa e na extensão, compreendendo as 
especificidades destas dimensões e as interrelações que caracterizam sua 
indissociabilidade; 
- a concepção das atividades de extensão como forma de diálogo permanente e mais 
amplo com a sociedade; 
- a organização de itinerários formativos que permitam o diálogo entre os diferentes 
cursos da educação profissional e tecnológica (formação continuada, técnica de nível 
médio e de graduação e pós-graduação tecnológica) e horizontalmente (formação 
inicial e continuada); 
- a sintonia dos currículos com as demandas sociais, econômicas e culturais locais, 
permeando-se das questões de diversidade ética da responsabilidade e do cuidado. 

 

A partir dessas diretrizes, podemos apontar fundamentos da concepção político-

educacional dessas instituições: 

ü A importância de interrelacionar o ensino, a pesquisa e a extensão;  

ü A extensão compreendida como parte da ação pedagógica no estabelecimento do diálogo 

com a sociedade;  

ü Os itinerários formativos devem ser realizados a partir da interação entre os diferentes 

níveis e modalidades de ensino oferecidas nos IF;  

ü O atendimento das demandas sociais, econômicas e culturais locais.  

Neste sentido, o documento apresenta três elementos constitutivos do processo de 

reconfiguração da EPT:  
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ü A presença do ensino verticalizado, vinculando a pesquisa e a extensão em todos os níveis 

e modalidades de ensino (superando o modelo universitário em que a pesquisa e a 

extensão estão presentes apenas nas pós-graduações); 

ü Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

ü A construção de uma institucionalidade absolutamente nova e inovadora (p.11- grifo 

nosso) 

Baseado no documento, podemos inferir que a reconfiguração da institucionalidade do 

EPT, embora se paute no discurso de igualdade social, equidade e desenvolvimento 

sustentável, está direcionada ao atendimento das demandas crescentes de profissionais 

voltados para os arranjos produtivos. Contrapõem-se a isto a própria estrutura e dinâmica do 

capital que não colocam a justiça social, a equidade como parte integrante da demanda do 

mercado. Justiça social/equidade e atendimento aos arranjos produtivos parecem-nos 

caminhos que não se entrecruzam. 

O documento esclarece que a formação oferecida pelos IF não pretende reproduzir as 

de outras instituições. A proposta é de se constituir uma nova identidade partindo da pesquisa 

aplicada, de uma extensão consistente e do ensino verticalizado (atuando do nível básico 

técnico ao doutorado), oferecendo uma formação mais eficaz e rápida, com uma forte base 

científica, para atender às exigências da economia.  

Apresentamos, a seguir, vestígios sobre as reflexões presentes no documento.  

 

QUADRO 5: REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM ÀS CONCEPÇÕES DA 

CONSTITUIÇÃO DA NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS IF - INSTITUTOS 

FEDERAIS: LEI 11.892, DE 29/12/2008 – COMENTÁRIOS E REFLEXÕES 

INSTITUTOS FEDERAIS: LEI 11.892, DE 29/12/2008 – COMENTÁRIOS E REFLEXÕES 

SOBRE O 2º ARTIGO  

A presente norma define que os institutos federais assumirão o papel de instituições certificadoras 
de competências profissionais em consonância com o de acreditadoras. A leitura do parágrafo 2º, 
do art. 2°, parece sugerir apenas o fato de que o termo acreditar seja sinônimo de certificar, ou seja, 
acreditar enquanto a expressão do dar crédito aos saberes laborais. Porém, o termo acreditar remete 
à competência dos institutos federais em dar crédito à capacidade de outra instituição para intervir 
no âmbito da avaliação e certificação das competências laborais. 

SOBRE O 6º ARTIGO  

O inciso I reafirma a abrangência de sua oferta educativa: todos os níveis e modalidades da 
educação profissional e tecnológica (definidos no Título V, Seção IV-A do Capítulo II e Capítulo 
III, da Lei nº 9.394/96). Este inciso traz também a questão da formação do cidadão, sujeito político 
de direitos e deveres, na perspectiva de uma atuação profissional qualificada. A oferta educativa 
em tese deve estar voltada para diferentes setores econômicos destacando sua estruturação a 
partir daquilo que se torna necessário para o desenvolvimento local, no território de abrangência do 
Instituto, e, consequentemente, contribuindo também para o desenvolvimento da região e do país. 
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O inciso V determina como uma das finalidades dos Institutos o ensino de ciências, ressaltando que 
tais instituições ou os profissionais por ela formados ou em formação devem se ocupar 
particularmente com a aplicabilidade dos conhecimentos científicos. O texto nos indica que 
também é cara à concepção dos institutos o empirismo nos processos investigativos. Essas 
características demonstram a opção por uma determinada forma de pesquisar e ensinar que supõe 
sua base em um problema concreto sob o qual devem ser testadas possíveis soluções, exigindo do 
educando um posicionamento crítico. 
A leitura conjunta dos incisos V e VI nos conduz à compreensão de que tais instituições devem 
tornar-se centros de excelência na oferta do ensino de ciências para, então, estarem qualificadas 
como centros de referência no apoio à oferta do ensino de ciências. O inciso VI determina como 
beneficiárias desse apoio as instituições públicas de ensino, em geral, e indica algumas estratégias 
de assistência focalizando-as na formação de docentes. 
Os incisos de VII a IX devem ser interpretados conjuntamente. Eles nos indicam um modelo 
institucional visceralmente ligado às questões da inovação e transferência tecnológica sem 
deixar de lado a dimensão cultural e a busca do equilíbrio entre desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento social e proteção ambiental. É ressaltado o estímulo ao empreendedorismo e ao 
cooperativismo. 
SOBRE O 7º ARTIGO  
Não é por acaso que a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio está 
colocada em primeiro lugar no elenco dos objetivos dessas instituições. Há a explícita 
intencionalidade de que os Institutos tenham sua maior atuação nesse nível de formação (o que é 
confirmado no artigo 8º da presente lei). 
O inciso III coloca inequivocamente as atividades de pesquisa no escopo das atribuições dessas 
instituições. É importante lembrar que até final do século XX, as instituições que originaram os 
Institutos eram entendidas como destinadas exclusivamente ao ensino na perspectiva da 
aprendizagem de uma profissão, em sentido restrito. 

FONTE: site SETEC/MEC Extração: março de 2017 
Elaboração: SILVA, 2017 
 

Dos comentários e reflexões sobre a lei de criação dos IF, nota-se a essência da nova 

proposta educacional:  

ü Os IF devem certificar dando credibilidade aos conhecimentos práticos, advindos das 

atividades laborais, valorizando as competências profissionais; 

ü Mesmo atendendo aos diferentes níveis e modalidade de ensino, o técnico de nível médio 

é a prioridade para os IF; 

ü As ofertas de cursos devem atender às demandas dos setores econômicos; 

ü  Uma das finalidades dos IF é o ensino de ciências, mas na perspectiva da aplicabilidade, 

do empirismo nos processos investigativos e na resolução de problemas concretos. A 

orientação é que os IF se tornem centros de referência, focados na formação de 

professores;  

ü Outra especificidade dos IF está na busca da inovação e da transferência de tecnologia; 

ü A pesquisa aplicada ganha grande destaque e deve alimentar todos os níveis e 

modalidades de ensino.  
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Entendemos, a partir da análise, que estamos diante de uma proposta diferenciada de 

educação voltada para as novas exigências do capital. Sabemos que não só os IF, mas as 

outras propostas educacionais - umas mais resistentes e outras com menor oposição - estão 

sujeitas às mudanças advindas do sistema econômico em questão. No entanto, por sua origem 

e características, a nova proposta parece ser bem acolhida pelos órgãos oficiais que 

direcionam a de EPT, pelo menos o que sinaliza o documentado estudado. A realidade, no 

entanto, não é tão simples e não é transposição dos ditames da legislação e das determinações 

oficiais. Ou seja, nem sempre as concepções presentes nos documentos se efetivam no dia-a-

dia da instituição.  

Toda ideologia, para ser incorporada ao senso comum, necessita de intelectuais, que 

como porta-voz de determinado grupo social, buscam o convencimento da população. 

Convictos disso, apresentaremos o próximo documento, que ao nosso entendimento, caminha 

nessa direção.  

 

1.2 Os Institutos Federais, uma revolução na Educação Profissional e Tecnológica 

 

De autoria de Eliezer Pacheco, o livro “Os Institutos Federais, uma revolução na 

Educação Profissional e Tecnológica” é composto pelas seguintes partes: Apresentação, 

Introdução, Concepções e Diretrizes e Considerações Finais. 

Na Apresentação, o autor reitera que a proposta de educação para os IF contrapõe-se 

ao neoliberalismo e que o objetivo da nova proposta educacional não é formar para o 

mercado, mas formar o cidadão na firme convicção de que é possível formar um trabalhador 

que seja também um intelectual.  

O ensino verticalizado31, segundo o autor, oportuniza que os docentes trabalhem em 

diferentes níveis de ensino, de forma que os laboratórios acabam sendo partilhados entre os 

diversos discentes, fomentando o diálogo entre os sujeitos que estejam em distintas fases do 

itinerário formativo (do técnico ao doutorado). Uma das finalidades é formar o profissional 

com forte base científica, sendo a verticalização importante estratégia para concretização 

deste intento.  

Apresentamos, a seguir, a análise da concepção e diretrizes presentes no documento. 

                                                           
31  Entende-se por ensino verticalizado a oferta, em uma mesma instituição, de cursos da educação básica (no 

caso ensino técnico de nível médio) ao ensino superior (graduação a pós-graduação). 
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QUADRO 6: REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM ÀS CONCEPÇÕES DA 

CONSTITUIÇÃO DA NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS IF- OS INSTITUTOS 

FEDERAIS, UMA REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

OS INSTITUTOS FEDERAIS, UMA REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 

[...] a concepção de educação profissional e tecnológica que deve orientar as ações de ensino, 
pesquisa e extensão nos Institutos Federais baseia-se na integração entre ciência, tecnologia e 
cultura como dimensões indissociáveis da vida humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento 
da capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia intelectual. 
1. OS INSTITUTOS FEDERAIS: SUA INSTITUCIONALIDADE 
Trata-se de um projeto progressista que entende a educação como compromisso de 
transformação e de enriquecimento de conhecimentos objetivos capazes de modificar a vida 
social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto da experiência humana, proposta 
incompatível com uma visão conservadora de sociedade. 
2. DA DIMENSÃO SIMBÓLICA DA NOVA INSTITUCIONALIDADE 
Os Institutos Federais surgem como autarquias de regime especial de base educacional 
humanístico-técnico-científica, encontrando na territorialidade e no modelo pedagógico elementos 
singulares para sua definição identitária. Pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta 
de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino [...] 
3. OS INSTITUTOS FEDERAIS COMO POLÍTICA PÚBLICA 
Os Institutos Federais ressaltam a valorização da educação e das instituições públicas, aspectos das 
atuais políticas, assumidas como fundamentais para a construção de uma nação soberana e 
democrática, o que, por sua vez, pressupõe o combate às desigualdades estruturais de toda ordem. 
[...] os Institutos Federais têm como política pública trabalhar na superação da representação 
existente: a de subordinação quase absoluta ao poder econômico. Significa também estabelecer 
sintonia com outras esferas do poder público e da sociedade, na construção de um projeto mais 
amplo para a educação pública – com as singularidades que lhe são próprias – passando a atuar 
como uma rede social de educação profissional, científica e tecnológica. 
4. DA RELAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL E OS INSTITUTOS 
FEDERAIS 
Atuar em favor do desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção da cidadania 
constitui uma das finalidades dos Institutos Federais. 
[...] os Institutos revelam-se, espaços privilegiados de aprendizagem, inovação e transferência de 
tecnologias capazes de gerar mudança na qualidade de vida de milhares de brasileiros. 
[...] os Institutos devem explorar as potencialidades de desenvolvimento, a vocação produtiva de seu 
locus; a geração e transferência de tecnologias e conhecimentos e a inserção, nesse espaço, da 
mão de obra qualificada. 
5. DOS INSTITUTOS FEDERAIS ENQUANTO REDE SOCIAL 
O que se pretende dessas instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica é o 
compartilhamento real em uma rede multilateral, heterogênea e dinâmica, a partir de uma postura 
dialógica que objetive a reestruturação de laços humanos que, ao longo das últimas décadas, vêm se 
diluindo. Nesse caminho, estabelecer o vínculo entre a totalidade e as partes constitui premissa 
fundamental para apreender os objetos em seu contexto, em sua complexidade. 
6. DO DESENHO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NOS 
INSTITUTOS FEDERAIS 
Como princípio em sua proposta político-pedagógica, os Institutos Federais deverão ofertar 
educação básica, principalmente em cursos de ensino médio integrado à educação profissional 
técnica de nível médio; ensino técnico em geral; graduações tecnológicas, licenciatura e 
bacharelado em áreas em que a ciência e a tecnologia são componentes determinantes, em 
particular as engenharias, bem como, programas de pós-graduação lato e stricto sensu, sem deixar 
de assegurar a formação inicial e continuada de trabalhadores. Nesse contexto, a 
transversalidade e a verticalização são dois aspectos que contribuem para a singularidade do 
desenho curricular nas ofertas educativas dessas instituições. 
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O fazer pedagógico desses Institutos ao trabalhar na superação da separação ciência/tecnologia e 
teoria/prática, na pesquisa como princípio educativo e científico, nas ações de extensão como 
forma de diálogo permanente com a sociedade revela sua decisão de romper com um formato 
consagrado, por séculos, de lidar com o conhecimento de forma fragmentada. 
7. EDUCAÇÃO, TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NOS INSTITUTOS FEDERAIS 
O desafio colocado para os Institutos Federais no campo da pesquisa é, pois, ir além da descoberta 
científica. Em seu compromisso com a humanidade, a pesquisa que deve estar presente em todo 
trajeto da formação do trabalhador representa a conjugação do saber na indissociabilidade 
pesquisa, ensino e extensão. E mais, os novos conhecimentos produzidos pelas pesquisas deverão 
estar colocados a favor dos processos locais e regionais em uma perspectiva de reconhecimento e 
valorização dos mesmos no plano nacional e global. 
8. DA AUTONOMIA DOS INSTITUTOS FEDERAIS 
[...] a previsão legal de autonomia, por si, não a concretiza no cotidiano escolar. Sua conquista 
passa pela mudança nas relações e vínculos entre professores, alunos, escola e comunidade. A 
travessia de uma organização burocrática para uma democrática é lenta, pois envolve mudanças de 
mentalidades e cultura escolar, passando, necessariamente, pelo conhecimento e diálogo com os 
projetos de vida e de sociedade tanto dos sujeitos do cotidiano escolar como daqueles que deste não 
participam diretamente, mas que dele podem se beneficiar ou sofrer seus impactos. 

FONTE: site SETEC/MEC Extração: março de 2017 
Elaboração: SILVA, 2017. 

 

O documento apresenta a concepção da EPT nos moldes na nova reconfiguração: 

fundamentada na integração de ciência, tecnologia e cultura, fomentando a investigação 

científica, estruturada a partir do ensino verticalizado e transversal.  

Desse modo, os IF buscam a consolidação de uma identidade sui generis, ou seja, 

diferenciada de outras instituições, sendo pluricurriculares e multicampi, especializados na 

oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino.  

Os IF são apresentados como projeto progressista, portanto, contrário às políticas 

neoliberais, são autarquias e desfrutam de autonomia financeira, pedagógica e política. A 

teoria apresenta-se controversa uma vez que em dado momento a proposta pretende atender às 

demandas do mercado, na produção de mão de obra e de tecnologia voltada para os arranjos 

produtivos. Em outro momento, apregoa-se que os IF não se submeterão ao poder econômico, 

melhorando a qualidade de vida dos brasileiros. Parece querer atender duas propostas 

contraditórias: superar as estruturas alienantes das classes sociais e alimentar o mercado de 

profissionais flexíveis, inovadores e com forte base científica. Objetivos distintos para uma 

única instituição.  

 

1.3 O novo momento da Educação Profissional brasileira 

 

O documento é um artigo elaborado por Eliezer Pacheco, quando secretário da 

SETEC. O autor afirma que a proposta de delineamento da EPT é contrária ao neoliberalismo. 
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No entanto, o que as concepções apresentadas fluem em outra direção, como veremos a 

seguir.  

 

QUADRO 7:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM ÀS CONCEPÇÕES DA 

CONSTITUIÇÃO DA NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS IF- O NOVO 

MOMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA 

O NOVO MOMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA 
Os Institutos fundamentam-se na verticalização do ensino, onde os docentes atuam nos diferentes 
níveis com os discentes, compartilhando os espaços pedagógicos e laboratórios, além de 
procurar estabelecer itinerário formativos do curso técnico ao doutorado. 
Os Institutos Federais também assumem um compromisso de intervenção em suas respectivas 
regiões, identificando problemas e criando soluções tecnológicas para o desenvolvimento 
sustentável, com inclusão social. 
Com os Institutos, o Brasil está abandonando o hábito de copiar e ousando inovar. 
O Ministério da Educação (MEC) também investe nas redes estaduais de educação profissional, 
por meio do programa Brasil Profissionalizado. 
O governo federal ainda firmou acordo com as entidades que formam o Sistema S para ampliar a 
oferta de cursos de formação profissional gratuitos no país. 
Outra importante política desenvolvida pelo MEC é o Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
conhecido como Proeja. 
O destaque fica para a implementação dos catálogos nacionais dos Cursos Superiores de 
Tecnologia e de Cursos Técnicos. São instrumentos fundamentais para regulação, supervisão e 
avaliação da educação profissional em nosso país. 
O Sistec dará validade nacional aos diplomas de cursos técnicos. 
É a criação da Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada 
(Rede Certific). Por meio desta rede, que funcionará nos institutos federais, o trabalhador poderá 
procurar um instituto para fazer exames de avaliação de competências. 

FONTE: site SETEC/MEC Extração: março de 2017 
Elaboração: SILVA, 2017. 

 

A verticalidade é ressaltada como fator positivo, podendo a mesma infraestrutura ser 

utilizada nos diferentes níveis e modalidade de ensino. O que realmente pode ser profícuo, se 

dinamizado de forma eficiente, a partir do diálogo entre os diferentes níveis e modalidades de 

ensino no interior de cada campus.  

A ideia de que os IF vão identificar problemas e solucioná-los, na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, também nos parece tarefa árdua para uma instituição inserida 

em um modelo de sociedade que caminha na contramão da sustentabilidade. Iniciativa, 

interessante, mas incipiente considerando as atuais circunstâncias.  

Do documento parece sobressair a ideia de que com a criação dos IF, o país parou de 

copiar e passou a inovar. A inovação configura uma das grandes expectativas dos IF, isto em 

todas as áreas. Ela, no entanto, não significa, em si, desenvolvimento ou melhoria. 

Acreditamos que não há clareza quanto ao seu significado. Além disto, sinaliza certa 

imodéstia ao colocar o IF como o inovador frente às outras instituições.  
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A reconfiguração da EPT é apresentada neste documento. Desta proposta participará, 

segundo o autor, além das instituições que compõem a Rede Federal de Educação, a rede 

estadual de educação e o sistema “S” (Senai e Senac). Estes devem ampliar a oferta de ensino 

técnico gratuito. A necessidade de oferta do Proeja também é reconhecida. 

Na perspectiva de regular, supervisionar e avaliar a educação profissional são 

mencionados dois elementos: os Catálogos Nacionais dos Cursos Superiores de Tecnologia e 

de Cursos Técnicos; e o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica (Sistec). Contraditório a este posicionamento, que a princípio parece exigir maior 

rigor na qualidade da formação ofertada por esta nova configuração, o documento se 

posiciona a favor da criação da Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial 

e Continuada (Rede Certific), visando certificar a partir de avaliação de competências. 

 

1.4 Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais (2010)  

 

O documento “Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais” é composto por cinco 

partes: 1) Apresentação; 2)Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 3) 

Educação Profissional e Tecnológica: em Perspectiva Histórica; 4) Os Institutos Federais: sua 

Institucionalidade; e 5) Considerações Finais.  

Inicialmente, apresenta a justiça social, equidade, competitividade e geração de renda 

como foco dos IF. A seguir, esclarece o objetivo do documento: apresentar os aspectos 

conceituais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e princípios 

norteadores. Abaixo, apresentamos alguns indícios referentes ao processo de formulação de 

identidade institucional.  

 

QUADRO 8:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM ÀS CONCEPÇÕES DA 

CONSTITUIÇÃO DA NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS IF- 

CONCEPÇÃO E DIRETRIZES DOS INSTITUTOS FEDERAIS - 2010 

CONCEPÇÃO E DIRETRIZES DOS INSTITUTOS FEDERAIS - 2010 

1.APRESENTAÇÃO 

- Os novos Institutos Federais atuarão em todos os níveis e modalidades da educação 
profissional, com estreito compromisso com o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador; e 
articularão, em experiência institucional inovadora, todos os princípios formuladores do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). 

4. OS INSTITUTOS FEDERAIS: SUA INSTITUCIONALIDADE 

É uma instituição que articula a educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 
multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e 
modalidades de ensino. 
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Os Institutos Federais trazem em seu DNA elementos singulares para sua definição identitária, 

assumindo um papel representativo de uma verdadeira incubadora de políticas sociais, uma vez 

que constroem uma rede de saberes que entrelaça cultura, trabalho, ciência e tecnologia em favor da 

sociedade. 

Mais que tudo, a decisão de estabelecer os Institutos Federais como política pública 

representa trabalhar na superação da representação existente (de subordinação quase absoluta 
ao poder econômico) e estabelecer sintonia com outras esferas do poder público e da sociedade, na 

construção de um projeto mais amplo para a educação pública, com singularidades que lhe são 

bastante próprias, passando a atuar como uma rede social de educação profissional e tecnológica.  

O diálogo vivo e próximo dos Institutos Federais com a realidade local e regional objetiva provocar 

um olhar mais criterioso em busca de soluções para a realidade de exclusão, que ainda neste 

século castiga a sociedade brasileira no que se refere ao direito aos bens sociais e, em especial, à 

educação. 

Os Institutos Federais revelam-se valiosos instrumentos para a mudança da qualidade de vida 
de brasileiros quando reconhecem que o desenvolvimento local, regional ou nacional não pode 

prescindir do domínio e da produção do conhecimento. Revelam-se, portanto, espaços privilegiados 

para a construção e democratização do conhecimento. 

Os Institutos Federais validam a verticalização do ensino na medida em que balizam suas 

políticas de atuação pela oferta de diferentes níveis e modalidades da educação profissional e 

tecnológica, tomando para si a responsabilidade de possibilidades diversas de escolarização como 

forma de efetivar o seu compromisso com todos. 

Exatamente por esse grau de abrangência, os Institutos Federais têm condições de estabelecer 

uma singularidade em sua arquitetura curricular: a flexibilidade para instituir itinerários de 
formação que permitam um diálogo rico e diverso em seu interior e a integração dos diferentes 

níveis da educação básica e do ensino superior, da educação profissional e tecnológica, além de 

instalar possibilidades de educação continuada, aspecto decorrente da dinâmica da realidade 

produtiva. 

Considera-se que os Institutos Federais, na construção de sua proposta pedagógica, façam com a 

propriedade que a sociedade está a exigir e transformem-se em instrumentos sintonizados com as 
demandas sociais, econômicas e culturais, permeando-se das questões de diversidade cultural e de 

preservação ambiental, o que estará traduzindo um compromisso pautado na ética da 

responsabilidade e do cuidado. 

Esse lidar, pois, com o conhecimento de forma integrada e verticalizada exige outra postura que 

supere o modelo hegemônico disciplinar. Significa pensar um profissional da educação capaz de 

desenvolver um trabalho reflexivo e criativo e promover transposições didáticas contextualizadas 

que permitam a construção da autonomia dos educandos. 

No tocante à formação de professores para o conteúdo da formação geral (com destaque para 

as ciências da natureza: Química, Física, Biologia e mesmo a Matemática), essa opção é crucial, 

tendo em vista a falta de professores.  

A discussão de propostas de licenciaturas força a reprojeção do olhar a tantas outras áreas de 

formação que se estabelecem nesses Institutos Federais. É coerente imaginar, pois, que seja 

pertinente a esses institutos, pela sua própria conformação e o vínculo estreito com o universo da 

produção do conhecimento e sua aplicabilidade quando da intervenção humana no mundo social, a 

possibilidade de construção de propostas de formação que encerrem uma base comum de 

conhecimento acadêmico-científico constitutiva de um primeiro patamar da formação. 
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O fazer pedagógico desses institutos, ao trabalhar na superação da separação ciência/ tecnologia 

e teoria/prática, na pesquisa como princípio educativo e científico, nas ações de extensão como 

forma de diálogo permanente com a sociedade, revela sua decisão de romper com um formato 

consagrado, por séculos, de lidar com o conhecimento de forma fragmentada. 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, sem ignorar o cenário da produção, 

tendo o trabalho como seu elemento constituinte, propõem uma educação em que o domínio 

intelectual da tecnologia, a partir da cultura, firma-se. Isto significa dizer que as propostas de 

formação estariam contemplando os fundamentos, princípios científicos e linguagens das 
diversas tecnologias que caracterizam o processo de trabalho contemporâneo, considerados em sua 

historicidade. 

Se for defensável que as políticas para a educação profissional e tecnológica devem ter como 

preceitos os interesses da sociedade e se for defensável também que é função precípua dos 
Institutos Federais atuar a favor dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, qualquer 

que seja a esfera delimitada para atuação dos Institutos Federais, a relação dialógica e democrática 

de seu fazer pedagógico possibilitará ganhos sociais expressivos e a superação de contradições 

existentes. 
FONTE: SETEC/MEC Extração: março de 2017 
Elaboração: SILVA, 2017. 

 

O documento esclarece que os IF deverão articular a educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi, oferecendo educação profissional em diferentes 

níveis e modalidades de ensino. Deixa claro, no entanto, que deverão ampliar a oferta de 

cursos técnicos, principalmente do ensino médio integrado. Acreditamos que isto confirma a 

ideia de que a formação técnica de nível médio se destaca como o cerne dos IF. 

Outro elemento interessante está na definição da política pública como um dos 

elementos constitutivos da identidade institucional. Assim, os IF devem comprometer-se com 

o todo social, com a igualdade na diversidade, a articulação com outras políticas, como a de 

trabalho e renda e com o desenvolvimento setorial, ambiental, social e educacional. Esta 

concepção é por diversas vezes retomadas quando se coloca sob a responsabilidade dos IF a 

superação da exclusão e melhoria de vida. Irrefutavelmente, a proposta dos IF não é de 

transformar a estrutura social já consolidada, ou seja, eles não ameaçam o núcleo do capital 

ou das relações capitalistas. Reconhecemos a importância da oferta de uma educação de 

qualidade, no entanto, não podemos comungar com a ideia de que todos os problemas sociais 

decorrentes da dinâmica do capital serão resolvidos pela educação. Não podemos delegar um 

poder à educação que ela não tem (MOURA, 2008). 

O documento destaca a verticalização como um dos princípios que colaboram para um 

delineamento da singularidade de uma arquitetura curricular, contribuindo com o diálogo e 

com a flexibilidade de itinerários formativos. De fato, a possibilidade de diálogo entre os 

sujeitos que atuam em diferentes níveis e modalidades de ensino é muito interessante para o 
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processo de formação. Cabe, no entanto, organizar tempos e espaços para que isto aconteça no 

cotidiano da instituição, contudo investigar sobre sua efetividade, embora interessante, foge 

aos propósitos desta pesquisa.  

As áreas de atuação das licenciaturas são reiteradas e a pesquisa é apresentada como 

princípio educativo, de forma que vários elementos nos ajudam a pensar como seria a atuação 

dos IF a partir das orientações deste documento: a pesquisa como princípio educativo, ou seja, 

a pesquisa alimentando as outras dimensões do processo educativo (o ensino e extensão). 

Vale ressaltar que a EPT tem como característica o desenvolvimento de pesquisa aplicada, ou 

seja, aquela que responde a um problema produtivo específico. Busca-se, segundo o 

documento, desenvolver um ensino (e uma formação) focado na aplicabilidade, de acordo 

com os conhecimentos científicos e tecnológicos, a fim de trabalhar para atender aos arranjos 

produtivos.  

Sobressai, portanto, uma proposta de educação centrada no viés econômico. Afinal, 

“uma das preocupações fundamentais do pensamento econômico burguês é veicular a ideia de 

que a economia é uma ciência neutra, isto é, que existe uma independência entre os valores e 

posições do pesquisador e o processo de investigação.” (FRIGOTTO, 2010, p. 66) Não há 

neutralidade nem na economia e nem mesmo na pesquisa, seja aplicada ou não. Este aspecto 

não nos pode, de forma nenhuma, passar despercebido. Por outro lado, vale ressaltar que 

vários pesquisadores da EPT têm lutado pela efetivação de uma educação voltada para a 

politecnia pela educação comprometida com a classe trabalhadora (CIAVATTA, 2014; 

RAMOS, 2016; SAVIANI, 2003). Portanto, não há apenas um ponto de vista e nem mesmo 

uma força motora, mas o movimento histórico se faz a partir dos interesses e forças 

diversificados.  

 

1.5 Educação para um novo tempo: o Instituto Federal 

 

O artigo é assinado por Irineu Colombo, que ocupava o cargo de Diretor de 

Articulação e Projetos Especiais da Setec/MEC. Apresenta três justificativas à criação dos IF: 

a) Problemas de qualidade científica na formação educacional; b) A necessidade de prover a 

economia de base tecnológica; e c) Atendimento à demanda de técnicos para mercado de 

trabalho. 

O documento faz uma crítica ao sistema educacional, apresenta a proposta dos IF 

como uma possibilidade de mudar a realidade da educação brasileira e expõe algumas ideias 

que contribuem para a compreensão de características dos Institutos Federais.  
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QUADRO 9:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM ÀS CONCEPÇÕES DA 

CONSTITUIÇÃO DA NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS IF- 

EDUCAÇÃO PARA UM NOVO TEMPO: O INSTITUTO FEDERAL 

EDUCAÇÃO PARA UM NOVO TEMPO: O INSTITUTO FEDERAL 

É baixo o desempenho de nossos estudantes nas áreas de física, química, biologia e matemática. 

São poucos os laboratórios e quando existem não há quem dê plena funcionalidade a eles. Pior, 

nem professores temos o suficiente. 

Precisamos também dar suporte para a elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação 
(IDEB) em todos os estados. Para tanto, a rede federal não pode faltar com sua responsabilidade de 

dar contornos científicos tanto à formação de professores como aos estudantes de nível médio. Deve 

induzir e estimular tecnologias e a cultura do pensar e do fazer científico, do uso de laboratórios, da 

indagação, da postura e da pesquisa científica. 

No Instituto Federal, 50% das matrículas deverão ser em Educação Profissional Técnica Integrada 

ao Ensino Médio. Pelo menos 20% para as licenciaturas (matemática, química, física e 
biologia) e 30% podem ser ocupadas livremente, podendo ser Superior de Tecnologia, 

Engenharia, Mestrado, Doutorado, mais vagas para técnico e licenciaturas. 
FONTE: site SETEC/MEC Extração: março de 2017 
Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Do documento fluem algumas ideias que auxiliam a entender a reconfiguração dos IF. 

Eles surgem como uma possibilidade de fortalecer a base científica da educação, atendendo à 

economia com tecnologia e técnicos.  

Nesta perspectiva, a infraestrutura é apontada como um elemento fundamental. O 

documento apresenta os laboratórios como meios importantes para o desenvolvimento dos 

conceitos científicos e defende uma formação de base científica, tanto na formação de 

técnicos quanto da formação de professores, que se efetivaria na dinâmica dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

Acreditamos que este documento é um dos que mais expõe a intenção de oferecer uma 

formação, principalmente de professores, diferenciada das oferecidas pelas Universidades. 

Vem à tona uma concepção de educação de base científica e de tecnologia voltada para o 

atendimento da economia.  

 

1.6 Universidade Tecnológica ou Institutos Federais de Educação? 

 

O artigo é de autoria de Moisés Domingos Sobrinho e vem dissertando sobre a disputa 

que se configurou pelo embate frente à possibilidade de transformação dos CEFET em UFTs. 

Havia, segundo o autor, muita pressão nesta direção quando a Rede Federal de Educação foi 

apresentada, com força impositiva legal, à proposta de criação dos IF.  
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As instituições teriam que renunciar a duas identidades consolidadas, a dos CEFET e a 

das Universidades. Esta segunda porque ao ser um modelo de curso superior estabelecido e 

com reconhecido status, os IF teriam a tendência de se espelhar, frente ao desafio de 

formulação de uma identidade singular. Seriam, então, duas tentações que precisariam ser 

vencidas.  

Quanto ao processo de formulação de uma nova identidade, o autor esclarece, 

entretanto, que houve a necessidade de respeitar a historicidade de cada instituição.  

O documento é composto por três partes: 1. Do contexto da edição do decreto; 2. Da 

dimensão identitária que perpassa o atual debate, e; 3. Universidade ou Instituto? 

 

QUADRO 10: REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM ÀS CONCEPÇÕES DA 
CONSTITUIÇÃO DA NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS IF - 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA OU INSTITUTOS FEDERAIS DE 
EDUCAÇÃO? 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA OU INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO? 

3. UNIVERSIDADE OU INSTITUTO? 

Consequências da criação dos primeiros CEFET, por meio da Lei nº 6.545/78: 
a) abandono do percurso histórico com a regressão da experiência de educação profissional 
técnica integrada ao ensino médio, resultando na implementação de formas de articulação 
concomitante ou subsequente; b) introdução de mudanças institucionais repentinas e hierarquizadas, 
criando obstáculos à participação democrática tantos dos agentes da rede quanto da sociedade civil; 
c) quase abandono do ensino médio e deslocamento da oferta para cursos técnicos pós-médios e 
cursos superiores de tecnologia; d) redução da oferta de cursos regulares e gratuitos e ampliação da 
oferta de cursos extraordinários implicando na cobrança de taxas e mensalidades; e) prestação de 
serviços e aproximação a grupos empresariais. 
Elementos para o debate e a ação:  
a) Embora tendo se espelhado sempre na instituição universitária, a rede precisa agora tomar 
consciência disso e buscar uma configuração própria (ou dar forma social própria) às 
particularidades que lhes distinguem do mundo acadêmico. [...] 
c) A rede federal de EPT, além de sua missão social, criou condições para assumir um lugar de 
destaque no desenvolvimento tecnológico nacional, na medida em que, o aumento da qualificação 
do seu quadro de pessoal, a consolidação e ampliação dos seus grupos de pesquisa e a 
articulação com o mundo econômico, mais particularmente regional e local, vem abrindo os 
espaços necessários à sua consolidação enquanto destacado produtor de pesquisa aplicada e 
inovações tecnológicas. 

FONTE: site SETEC/MEC Extração: março de 2017 
Elaboração: SILVA, 2017 

 

As concepções de uma nova identidade, diferente do passado e de outras propostas de 

formação, são ratificadas neste documento. Não há a pretensão de ser uma universidade ou de 

seguir seu modelo, busca-se não cometer os atropelos do passado ao negligenciar a formação 

técnica no nível médio. A proposta é de um projeto educacional voltado para o 

desenvolvimento tecnológico, com uma forte base científica, a partir do desenvolvimento de 

pesquisas aplicadas e a busca pela inovação. Tudo isto articulado ao mundo econômico. 
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1.7 O que revelam os documentos oficiais 

 

Da análise dos seis documentos sobressaem os seguintes posicionamentos: 

- O ensino técnico de nível médio é a prioridades dos IF; 

- Os IF são orientados a se tornarem centros de referência focados na formação de 

professores; 

- A pesquisa aplicada deve alimentar todos os níveis e modalidade de ensino; 

- A pesquisa deve ser reconhecida como princípio educativo; 

- É necessário que os IF consolidem uma identidade sui generis, diferente do modelo 

universitário; 

- A verticalização deve ser compreendida como um dos princípios da singularidade da 

arquitetura curricular; 

- O projeto educacional defendido é voltado para o desenvolvimento tecnológico, forte base 

científica, pesquisas aplicadas e a busca de inovação.  

 

2 Os Cursos Ofertados pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

A lei de criação dos Institutos Federais, Lei nº 11.892/2008, em seu artigo 7º 

estabelece como objetivos dos IF: 

 
I - ministrar Educação Profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma 
de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 
educação de jovens e adultos; 
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da Educação Profissional e tecnológica; 
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções 
técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades 
da Educação Profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e 
os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 
conhecimentos científicos e tecnológicos; 
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda 
e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico 
local e regional; e 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores para a Educação Básica, sobretudo nas áreas 
de ciências e matemática, e para a Educação Profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 
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d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando 
à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam 
para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. (BRASIL, 
2008). 

 

É importante esclarecer que desde que considere os percentuais definidos pelo artigo 

8º da lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (50% das vagas para cursos técnicos, 20% das 

vagas para Licenciaturas e 30% das vagas para o ensino superior), os IF têm autonomia para 

criar ou extinguir cursos por meio da autorização do Conselho Superior32.  

Dito isto, voltemos ao nosso objetivo. Para compreender a dimensão da nova 

configuração da Educação Profissional e Tecnológica, é preciso verificar a abrangência de sua 

atuação, ou seja, saber quais são os cursos oferecidos pelos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. Os dados que apresentaremos a seguir foram elaborados de acordo com 

as informações que recebemos do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão 

(https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/ConsultaPedido.aspx).  

A análise se baseou nos cursos oferecidos pelos Institutos Federais de Educação e não 

em número de vagas. De acordo com os dados extraídos do Sistema Nacional de Informações 

da Educação Profissional- SISTEC, em 15 de junho de 2016, apenas o Instituto Federal 

Goiano oferece o curso de doutorado. O curso é em Ciências Agrárias – Agronomia. 

 

QUADRO 11:  CURSO DE DOUTORADO OFERECIDO PELOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

Cursos oferecidos pelos IF 

DOUTORADO 

CURSO IF ÁREA 

Ciências Agrárias – Agronomia IF Goiano  Ciências Agrárias 

FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional - SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016 

 

Acreditamos que a proposta de verticalização se efetiva plenamente quando a 

instituição consegue oferecer desde a formação inicial e continuada ao doutorado. 

Oportunizar a melhoria da qualidade do nível educacional dos trabalhadores é um dos 

compromissos dos IF. Assim, consideramos pequeno o número de cursos de doutorado. Há de 

                                                           
32  O Conselho Superior é um órgão consultivo e deliberativo constituído por representantes dos docentes, dos 

estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do 
Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal. 
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se destacar, no entanto, que a oferta de doutorado no IF Goiano representa duas conquistas: a 

ampliação da oportunidade neste nível de formação na EPT; e o fato de essa formação ocorrer 

no interior de Goiás, longe dos grandes centros urbanos, o que atende perfeitamente à nova 

reconfiguração de EPT.  

Quanto aos cursos de Mestrados ofertados pelos IF, encontramos dados que 

demonstram que estão em sintonia com a proposta. O que é percebível no quadro a seguir.  

 
TABELA 1: CURSOS DE MESTRADOS OFERECIDOS PELOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

Cursos oferecidos pelos IF 

MESTRADO 

ACADÊMICO PROFISSIONAL 

Número de PPGSS Número de PPGSS 

17 36 

TOTAL 53 

Fonte: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. Elaboração: 
SILVA, 2016 

 

Os IF apresentam um número significativo de cursos de Mestrado. São oferecidos 

cinquenta e três (53) cursos. Outro aspecto a ser observado é que 67,92% são cursos 

Profissionais. Vale ressaltar que os objetivos, metodologia e itinerário formativo são distintos 

dos Mestrados Acadêmicos. Enquanto os acadêmicos visam formar o pesquisador que deverá 

prosseguir com a sua formação, rumo ao doutorado, o mestrado Profissional visa qualificar o 

profissional a fim de encontrar soluções aos desafios pertinentes aos arranjos produtivos. 

Desse modo, ao final do curso, o mestrando deve apresentar um produto elaborado a partir da 

investigação científica de um problema real do setor produtivo, ficando visível o caráter 

pragmático do Mestrado Profissional.  

Essa opção por ser uma formação mais flexível, rápida e voltada para mercado 

encontra respaldo em todo o arcabouço teórico analisado até aqui. Não é por acaso que os IF 

têm investido ostensivamente neste modelo de formação Stricto Sensu, pois os mestrados 

profissionais traduzem exatamente o que se pretende com a nova proposta educacional para a 

EPT. 

As especializações merecem atenção, uma vez que representam uma fase importante 

da proposta de verticalização e estão voltadas para os profissionais que concluíram o ensino 

superior. Acreditamos que os cursos Lato Sensu contribuem significativamente com maior 
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qualidade na formação do pesquisador ao mesmo tempo em que promove a pretensão de 

prosseguir com os estudos. Vejamos o número de cursos oferecidos: 

 

TABELA 2:  CURSOS DE LATO SENSU OFERECIDOS PELOS INSTITUTOS FEDERAIS 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Cursos Lato Sensu oferecidos pelos IF 

TOTAL 282 

Áreas 

Educação Outras 

166 58,87% 116 41,13% 

FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

Os cursos Lato Sensu dos Institutos Federais na época da coleta eram no número de 

duzentos e oitenta e dois (282), desses, 58,87% estavam voltados para a Educação. 

Consideramos elevado o número de cursos, considerando a origem e a história da EPT e o 

fato de os IF terem sido criados em 2008. Outro ponto que vale a pena mencionar é que os 

cursos são inteiramente gratuitos, visto que há outras instituições públicas que cobram por 

essa formação. 

As licenciaturas começaram a ser ofertadas pelos primeiros CEFET criados por meio 

da Lei nº 6545/1978. Pela legislação da época, as licenciaturas ofertadas poderiam ser plenas 

ou curtas e destinavam-se à formação de especialistas para atender disciplinas do 2º grau e 

dos cursos tecnológicos, ou seja, estavam voltadas para a formação do professor que iria atuar 

na Educação Básica. Atualmente, os IF oferecem trinta e três (33) modalidades de cursos e 

quatrocentos e sessenta e cinco (465) cursos apresentados a seguir:  

 

TABELA 3:  CURSOS DE LICENCIATURA OFERTADOS PELOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Cursos de Licenciatura oferecidos pelos IF 
Cursos Número  % 

Matemática 88 18,92 

Química 86 18,49 
Física 72 15,48 

Ciências Biológicas 72 15,48 
Letras 30 6,45 
Computação 18 3,87 
Pedagogia 13 2,83 
Educação Física 12 2,60 
Geografia 12 2,60 
Informática 11 2,37 
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Música 05 1,08 
Educação do Campo 05 1,08 
Licenciatura em Ciências Agrícola 04 0,86 
Ciências da Natureza 04 0,86 
Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática 04 0,86 
Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo de 
Ensino Fundamental, Médio e da Educação Profissional em nível médio 

04 0,86 

Artes Visuais 03 0,64 
Dança 03 0,64 
Licenciatura Intercultural Indígena 02 0,43 
Teatro 02 0,43 
Licenciatura em Ciências Naturais: Biologia e Química 02 0,43 
Formação Pedagógica de docentes da Educação Profissional em nível médio 02 0,43 
Formação Pedagógica de Docentes 01 0,21 
Licenciatura Tecnológica Eletromecânica 01 0,21 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica 01 0,21 
Licenciatura em Educação Profissional para Diplomados 01 0,21 
Pedagogia Bilíngue 01 0,21 
História 01 0,21 
Licenciatura em Formação Pedagógica de Docentes 01 0,21 
Programação Especial de Formação Pedagógica de Docentes 01 0,21 
Curso de Formação de professores para componentes curriculares da 
Educação Profissional 

01 0,21 

Licenciatura para a Educação Profissional Tecnológica 01 0,21 
Licenciatura Especial de Formação Pedagógica de Docentes para Educação 
Profissional 

01 0,21 

TOTAL  465 100 
FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

Ficamos atentos a fim de verificar se as licenciaturas oferecidas pelos IF contemplam 

as definições da lei  n° 11.892, na alínea “b” que define: “cursos de licenciatura, bem como 

programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a 

Educação Básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a Educação 

Profissional”. Os dados comprovam o investimento nessas áreas, pois dos 465 cursos, 318 são 

em Matemática, Física, Química e Biologia, totalizando 68,39% das licenciaturas. Eles 

também revelam, de acordo com a nomenclatura dos cursos, que há pouca formação voltada 

para atuar na Educação Profissional, cerca de dezesseis (16) cursos, aproximadamente 3,44%. 

Considerando que os documentos analisados apontam para uma formação com base 

científica justamente nestas áreas, convocando os IF a se tornarem centros de referências no 

ensino de ciência, percebemos que os rumos traçados estão coerentes com as concepções e 

diretrizes definidas na proposta educacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 



85 

 

Esclarecemos que os Mestrados, as especializações (Lato Sensu) e as licenciaturas 

ofertadas pelos IF serão retomados no próximo capítulo, uma vez que são elementos 

importantes para situar o lugar e o espaço destinado à formação de docentes nos IF, questões 

que estão diretamente relacionadas ao nosso objeto de pesquisa. 

Os Institutos oferecem trezentos e vinte e dois (322) cursos de bacharelado. Que são 

apresentados a seguir:  

 

TABELA 4:  CURSOS BACHARELADOS OFERECIDOS PELOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

Cursos Bacharelados oferecidos pelos IF 

Cursos Número 
Agronomia 39 
Administração 30 

Sistema de Informação 28 
Engenharia Civil 27 
Engenharia Mecânica 23 

Engenharia de Controle e Automação 18 
Engenharia Elétrica 18 

Zootecnia 17 
Ciências da Computação 16 
Engenharia de Alimentos 08 
Engenharia da Computação 07 

Medicina Veterinária 07 
Engenharia Agronômica 06 
Engenharia de Produção 06 

Arquitetura e Urbanismo 06 
Engenharia Química 05 
Engenharia Ambiental 04 

Engenharia Ambiental e Sanitária 04 
Ciências e Tecnologia de Alimentos 04 
Engenharia Metalúrgica 03 
Engenharia Florestal 03 

Engenharia Mecatrônica 03 
Turismo 03 
Engenharia de Telecomunicações 02 

Engenharia de Aquicultura 02 
Engenharia de Produção Civil 02 
Engenharia de Materiais 02 

Nutrição 02 
Ciências Biológicas 02 
Química 02 
Ciências Contábeis  02 
Enfermagem 02 
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Engenharia de Minas 01 
Engenharia de Pesca 01 

Engenharia Civil da Mobilidade 01 
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 01 
Engenharia Indústria Elétrica 01 

Engenharia Indústria Mecânica 01 
Engenharia Agrícola e Ambiental 01 

Engenharia de Agrimensura e Cartográfica  01 
Administração Pública 01 
Administração de Empresas 01 

Mecatrônica  01 
Serviço Social 01 
Física 01 
Cinema e Audiovisual 01 
Agroecologia 01 
Ciências e Tecnologia de Laticínios 01 
Secretariado Executivo 01 
Fisioterapia 01 
Terapia Ocupacional 01 

TOTAL 322 

FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

Em relação aos bacharelados, destaca-se o número de cursos de engenharia, cento e 

cinquenta e um (151), o que representa 46,89%, ou seja, próximo da metade dos cursos 

oferecidos. Esse dado aponta que, de certa forma, a instituição prosseguiu investindo nas 

engenharias que foram os primeiros cursos superiores ofertados pela EPT, após o insucesso 

do curso de Engenharia de Operações, aproveitaram a estrutura construída para ofertar os 

cursos de Engenharia Industrial (BONFIM, 2004). 

Segundo Ciavatta (2013), os cursos de tecnologia são cursos superiores de curta 

duração, não universitários. Brandão (2013) os caracteriza como “menos densos”, destinados 

à classe trabalhadora que requer uma formação superior mais breve para ingressar 

rapidamente no mercado de trabalho. Os cursos tecnológicos representam uma das vertentes 

mais fortes dos IF, uma vez que por meio deles se concretiza uma política de formação mais 

pragmática e mais rápida. Ciavatta (2013, p. 276, grifo do autor) acresce ainda que 

 

[n]o decorrer do século XX, foram realizadas várias experiências na forma de cursos 
de curta duração, além dos cursos de Engenharia de Operação criados a partir da Lei 
da Reforma Universitária (Lei nº 5540/68), realizados com a duração de 3 anos. 
Com a criação desses cursos, pelo decreto-lei n. 547/69, teria se iniciado o fenômeno 
que Cunha (2000, p.15) e Campello (2005, p. 46) identificam como “a diferenciação 
para cima” da formação técnico-profissional. Campello observa também que “desde 
o primeiro momento busca-se a criação de uma rede paralela de ensino”. 
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Compreendemos, então, que os cursos tecnológicos se configuram em uma rede 

paralela na medida em que se configuram em cursos superiores diferenciados do modelo 

universitário, ou seja, seguem em direção distinta do modelo do ensino superior. A seguir, 

apresentamos os cursos de tecnologia oferecidos pelos IF. 

 

TABELA 5:  CURSOS DE TECNOLOGIA OFERECIDOS PELOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Cursos de Tecnologia oferecidos pelos IF 

Cursos Número 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 79 
Alimentos  33 
Gestão Ambiental  29 
Sistema de Informação  29 
Sistema para Internet 23 
Gestão de Turismo  16 
Redes de Computadores  16 
Construção de Edifícios 14 
Automação Industrial 13 
Agronegócio  12 
Logística 12 
Processos Gerenciais 12 
Saneamento Ambiental 12 
Agroecologia 11 
Mecatrônica Industrial 11 
Gestão Pública 10 
Hotelaria  09 
Design de moda 08 
Gastronomia 08 
Processos Químicos 07 
Produção de Grãos 07 
Agroindústria 05 
Eletrônica Industrial 05 
Gestão da Tecnologia da Informação 05 
Sistema de Telecomunicações 05 
Gestão da Produção Industrial 04 
Irrigação e Drenagem 04 
Laticínios 04 
Radiologia 04 
Sistemas Elétricos 04 
Telemática 04 
Viticultura e Enologia 04 
Cafeicultura 03 
Comércio Exterior 03 
Design Gráfico 03 
Fabricação Mecânica 03 
Geoprocessamento 03 
Gestão de Recursos Humanos 03 
Gestão Desportiva e de Lazer 03 
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Gestão Hospitalar 03 
Logística 03 
Manutenção Industrial 03 
Marketing 03 
Produção Cultural 03 
Aquicultura 02 
Biocombustíveis 02 
Curso Superior em Tecnologia em Gestão de Turismo 02 
Design de Interiores 02 
Estradas 02 
Gestão Comercial 02 
Gestão de Cooperativas 02 
Negócios Imobiliários 02 
Processos Escolares 02 
Processos Metalúrgicos 02 
Produção Publicitária 02 
Redes de Comunicação 02 
Secretariado 02 
Sistemas Eletrônicos 02 
Sistemas para Internet 02 
Agrimensura 01 
Conservação e Restauro 01 
Construção de Vias Terrestres 01 
Controle de Obras 01 
Desenvolvimento de Software 01 
Design de Produto 01 
Eletrotécnica Industrial 01 
Energias Renováveis 01 
Eventos 01 
Gestão de Qualidade 01 
Gestão de Saúde 01 
Gestão Financeira 01 
Jogos Digitais 01 
Planejamento Turístico 01 
Processos Ambientais 01 
Produção de Cachaça 01 
Química Agroindustrial 01 
Química de Produtos Naturais 01 
Redes de Telecomunicações 01 
Segurança no Trabalho 01 
Segurança Pública 01 
Silvicultura 01 
Sistema de Energia 01 
Transporte Terrestre 01 

TOTAL  508 

FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016 

 

Em relação à oferta dos Cursos de Tecnologia, considerando o universo dos cursos de 

nível superior oferecidos pelos IF, eles são os de maior número. Foram registradas oitenta e 



89 

 

três (83) modalidades e quinhentos e oito (508) cursos, destes o curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas representa 15,5%, se considerarmos todos que da área 

Informação e Comunicação teremos um cento e sessenta e três cursos, atingindo 32, 07% dos 

cursos. Isto sinaliza que esta área tem se tornado um referencial na formação profissional 

ofertada pelos IF. Pelos títulos, é possível verificar a diversidade da oferta. Acreditamos que 

isto ocorra pela determinação de atender à demanda do mercado, aspecto presente nos 

documentos oficiais que orientam o delineamento da EPT. 

Voltaremos nosso olhar para os cursos de Ensino Técnico Nível Médio. Eles são 

apresentados como prioridade dos IF. Essa determinação aparece em boa parte dos 

documentos oficiais. A própria Lei de Criação, Lei nº 11.892/2008, define que 50% das vagas 

deverão ser reservadas para a esta modalidade de ensino. Eles podem ser desenvolvidos das 

seguintes formas: Integrado ao Ensino Médio; Concomitante ao Ensino Médio; e subsequente 

ao Ensino Médio. Abaixo, enumeramos os cursos Técnicos Integrados ao Nível Médio.  

 

TABELA 6:  CURSOS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO OFERECIDOS PELOS 

INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  

Cursos de Ensino Médio Integrados oferecidos pelos IF 

Cursos Número 
Técnico em Informática 227 
Técnico em Agropecuária 115 
Técnico em Edificações 90 
Técnico em Administração 81 
Técnico em Eletromecânica 70 
Técnico em Eletrotécnica 59 
Técnico em Meio Ambiente 53 
Técnico em Química 53 
Técnico em Mecânica 51 
Técnico em Alimentos 38 
Técnico em Agroindústria 36 
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 34 
Técnico em Automação Industrial 28 
Técnico em Informática Para Internet 23 
Técnico em Agroecologia 21 
Técnico em Mecatrônica 14 
Técnico em Comércio 13 
Técnico em Eletroeletrônica 13 
Técnico em Agricultura 12 
Técnico em Mineração 12 
Técnico em Controle Ambiental 11 
Técnico em Hospedagem 10 
Técnico em Segurança do Trabalho 10 
Técnico em Eventos 09 
Técnico em Biotecnologia 08 
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Técnico em Logística 08 
Técnico em Redes de Computadores 08 
Técnico em Vestuário 08 
Técnico em Agrimensura 07 
Técnico em Análises Clínicas 07 
Técnico em Aquicultura 07 
Técnico em Florestas 07 
Técnico em Metalurgia 07 
Técnico em Saneamento 07 
Técnico em Secretariado 07 
Técnico em Telecomunicações 07 
Técnico em Agronegócio 05 
Técnico em Biocombustíveis 05 
Técnico em Contabilidade 05 
Técnico em Guia de Turismo 05 
Técnico em Petróleo e Gás 05 
Técnico em Refrigeração e Climatização 05 
Técnico em Zootecnia 05 
Técnico em Comunicação Visual 04 
Técnico em Cozinha 04 
Técnico em Estradas 04 
Técnico em Instrumento Musical 04 
Técnico em Desenvolvimento e Sistemas 03 
Técnico em Geologia 03 
Técnico em Lazer 03 
Técnico em Nutrição e Dietética 03 
Técnico em Pesca 03 
Controle e Processos Industriais 02 
Infraestrutura 02 
Infraestrutura Urbana 02 
Técnico em Açúcar e Álcool 02 
Técnico em Computação Gráfica 02 
Técnico em Cooperativismo 02 
Técnico em Desenho de Construção Civil 02 
Técnico em Design de Interiores 02 
Técnico em Design de Móveis 02 
Técnico em Equipamentos Biomédicos 02 
Técnico em Fabricação Mecânica 02 
Técnico em Manutenção Automotiva 02 
Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários 02 
Técnico em Marketing 02 
Técnico em Petroquímica 02 
Técnico em Plásticos 02 
Técnico em Programação de Jogos Digitais 02 
Técnico em Recursos Humanos 02 
Técnico em Recursos Pesqueiros 02 
Técnico em Sistemas de Energia Renovável 02 
Técnico em Vigilância em Saúde 02 
Técnico em Agroecologia  01 
Técnico Gestão em Negócios 01 
Técnico Guia de Turismo Regional 01 
Técnico em Informática Industrial 01 



91 

 

Técnico em Instalação e Manutenção Eletrônica 01 
Técnico em Instrumentação Eletrônica 01 
Técnico em Magistério Indígena  01 
Técnico em Manutenção Mecânica Industrial 01 
Técnico em Operação de Processos Industriais Químicos 01 
Técnico em Produção Industrial 01 
Técnico em Recursos Naturais 01 
Técnico em Refrigeração 01 
Técnico em Saneamento Ambiental 01 
Técnico de Nível Médio Integrado em Química 01 
Técnico em Agenciamento de Viagem 01 
Técnico em Apicultura 01 
Técnico em Artes Visuais 01 
Técnico em Artesanato 01 
Técnico em Design de Produto 01 
Técnico em Design Gráfico 01 
Técnico em Enfermagem 01 
Técnico em Execução, Conservação e Restauro de Edificações 01 
Técnico em Farmácia 01 
Técnico em Fruticultura 01 
Técnico em Geoprocessamento 01 
Técnico em Gestão Cultural 01 
Técnico em Manutenção Eletromecânica Ferroviária 01 
Técnico em Meteorologia 01 
Técnico em Móveis 01 
Técnico em Multimídia 01 
Técnico em Operações Logísticas 01 
Técnico em Paisagismo 01 
Técnico em Polímeros 01 
Técnico em Portos 01 
Técnico em Processos Fotográficos 01 
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo 01 
Técnico em Produção de Moda 01 
Técnico em Serviços Jurídicos 01 
Técnico em Serviços Públicos 01 
Técnico em Têxtil 01 
Técnico em Trânsito 01 
Técnico em Transporte Ferroviário 01 
Técnico em Turismo 01 
Técnico em Vendas 01 
Técnico Integrado em Administração 01 

TOTAL  1324 
FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

Os cursos de Ensino Médio Integrado, como na nomenclatura revela, são aqueles em 

que os alunos cursam o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo, ou seja, com a conclusão 

do curso os alunos saem com a habilitação profissional de nível técnico e com o certificado de 

conclusão do Ensino Médio. O grande desafio está na integração deste ensino, na perspectiva 

do trabalho como princípio educativo. Eles se destacam pelo número. São 118 (cento e 
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dezoito) modalidades e mil trezentos e vinte e quatro (1.324) cursos. A Educação Profissional, 

historicamente, foi se consolidando a partir da oferta de ensino médio (integrado ao técnico) 

de boa qualidade. Esse fato trouxe reconhecimento social e interferiu decisivamente na 

constituição de sua antiga identidade institucional. Os dois cursos que sobressaem, em termos 

de número de oferta, são: Técnico em Informática (17,14%) e Técnico em Agropecuária 

(8,68%).  

Os cursos técnicos subsequentes se caracterizam por serem cursados após o ensino 

médio concluído. O período e a carga horária destes cursos são menores e normalmente a 

conclusão se dá de forma mais rápida. 

 

TABELA 7:  CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES OFERECIDOS PELOS 

INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Curso Técnico SUBSEQUENTE Número 
Técnico em Informática 139 
Técnico em Administração 76 
Técnico em Edificações 73 
Técnico em Segurança do Trabalho 60 
Técnico em Agropecuária 59 
Técnico em Eletrotécnica 55 
Técnico em Meio Ambiente 47 
Técnico em Eletroeletrônica 46 
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 37 
Técnico em Mecânica 35 
Técnico em Informática para Internet 27 
Técnico em Logística 25 
Técnico em Química 24 
Técnico em Alimentos 23 
Técnico em Enfermagem 23 
Técnico em Secretariado 19 
Técnico em Agroindústria 18 
Técnico em Eletrônica 18 
Técnico em Eventos 18 
Técnico em Aquicultura 17 
Técnico em Automação Industrial 17 
Técnico em Guia de Turismo 17 
Técnico em Secretaria Escolar 17 
Técnico em Agricultura 14 
Técnico em Agronegócio 14 
Técnico em Redes de Computadores 14 
Técnico em Agrimensura 13 
Técnico em Comércio 12 
Técnico em Mineração 12 
Técnico em Recursos Pesqueiros 12 
Técnico em Alimentação Escolar 11 
Técnico em Contabilidade 11 
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Técnico em Saneamento 11 
Técnico em Multimeios Didáticos 10 
Técnico em Serviços Públicos 10 
Técnico em Hospedagem 09 
Técnico em Agroecologia 08 
Técnico em Controle Ambiental 08 
Técnico em Cozinha 08 
Técnico em Florestas 08 
Técnico em Zootecnia 08 
Técnico em Agente Comunitário de Saúde 07 
Técnico em Finanças 07 
Técnico em Instrumento Musical 07 
Técnico em Pesca 07 
Técnico em Refrigeração e Climatização 07 
Técnico em Transações Imobiliárias 07 
Técnico em Vestuário 07 
Técnico em Petróleo e Gás 06 
Técnico em Restaurante e Bar 06 
Técnico em Vendas 06 
Técnico em Análises Clínicas 05 
Técnico em Biocombustíveis 05 
Técnico em Infraestrutura Escolar 05 
Técnico em Panificação 05 
Técnico em Saúde Bucal 05 
Técnico em Telecomunicações 05 
Técnico em Biotecnologia 04 
Técnico em Fruticultura 04 
Técnico em Mecatrônica 04 
Técnico em Metalurgia 04 
Técnico em Recursos Humanos 04 
Técnico em Cooperativismo 03 
Técnico em Desenho de Construção Civil 03 
Técnico em Design De Interiores 03 
Técnico em Estradas 03 
Técnico em Manutenção Automotiva 03 
Técnico em Plásticos 03 
Técnico em Açúcar e Álcool 02 
Técnico em Artes Visuais 02 
Técnico em Canto 02 
Técnico em Comércio Exterior 02 
Técnico em Computação Gráfica 02 
Técnico em Comunicação Visual 02 
Técnico em Construção Naval 02 
Técnico em Design de Móveis 02 
Técnico em Equipamentos Biomédicos 02 
Técnico em Estética 02 
Técnico em Fabricação Mecânica 02 
Técnico em Geoprocessamento 02 
Técnico em Gerência de Saúde 02 
Técnico em Marketing 02 
Técnico em Massoterapia 02 
Técnico em Mecânica Industrial 02 
Técnico em Meteorologia 02 
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Técnico em Modelagem do Vestuário 02 
Técnico em Móveis 02 
Técnico em Nutrição e Dietética 02 
Técnico em Paisagismo 02 
Técnico em Panificação e Confeitaria 02 
Técnico em Prótese Dentária 02 
Técnico em Radiologia 02 
Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos 02 
Técnico em Sistemas de Energia Renovável 02 
Técnico em Têxtil 02 
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras 02 
Técnico em Turismo 02 
Técnico em Agenciamento de Viagem 01 
Técnico em Agricultura de Precisão 01 
Técnico em Apicultura 01 
Técnico em Artes Circenses 01 
Técnico em Biblioteconomia 01 
Técnico em Cerâmica 01 
Técnico em Condomínio 01 
Técnico em Cuidados de Idosos 01 
Técnico em Dança 01 
Técnico em Defesa Civil 01 
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas 01 
Técnico em Farmácia 01 
Técnico em Ferrovia 01 
Técnico em Gastronomia 01 
Técnico em Geodésia e Cartografia 01 
Técnico em Geologia 01 
Técnico em Hidrologia 01 
Técnico em Instalação e Manutenção Eletrônica 01 
Técnico em Instalação e Manutenção de Equipamentos de 
Informática e Redes 

01 

Técnico em Lazer 01 
Técnico em Malharia 01 
Técnico em Manutenção de Equipamentos Eletrônicos 01 
Técnico em Manutenção Mecânica Industrial 01 
Técnico em Materiais e Logística 01 
Técnico em Metalurgia com Ênfase em Soldagem 01 
Técnico em Multimídia 01 
Técnico em Operação de Processos Industriais Químicos 01 
Técnico em Pecuária 01 
Técnico em Petroquímica 01 
Técnico em Portos 01 
Técnico em Pós Colheita de Grãos 01 
Técnico em Pós-Colheita 01 
Técnico em Processos Fotográficos 01 
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo 01 
Técnico em Produção de Moda 01 
Técnico em Produção e Design de Moda 01 
Técnico em Qualidade 01 
Técnico em Registros e Informações em Saúde 01 
Técnico Em Saneamento Urbano 01 
Técnico em Serviços Jurídicos 01 
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Técnico em Sistemas de Controles Automáticos 01 
Técnico em Sistemas de Telecomunicações 01 
Técnico em Soldagem 01 
Técnico em Teatro 01 
Técnico em Teatro (Arte Dramática) 01 
Técnico em Transporte Aquaviário 01 
Técnico em Transporte de Cargas 01 
Técnico em Transporte Ferroviário 01 
Técnico em Vigilância em Saúde 01 
Técnico Experimental em Náutica 01 
Técnico Têxtil em Malharia e Confecção 01 
Técnico Têxtil Malharia e Confecção 01 

TOTAL  1328 

FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

A oferta dos cursos técnicos subsequentes é pouco maior que a do técnico integrado, 

atingindo o total de mil trezentos e vinte e oito (1.328) cursos, destes 10,47% são de 

informática, seguido de 5,72% de Administração e 5,50% de Edificações. Em relação ao 

Técnico Integrado, é possível notar que outras áreas sobressaem além de informática, pois no 

Integrado o número de cursos de informática é quase o dobro do que vem em segundo lugar 

(Agropecuária). 

Os Cursos Técnicos Concomitantes são aqueles ofertados aos estudantes que cursam o 

ensino médio em outras instituições, ou seja, o estudante cursa o ensino médio em outra 

instituição e a formação técnica nos IF. Essa modalidade de ensino técnico reflete o desejo de 

ampliar a oferta do ensino técnico visto que a formação somente técnica se dará, como no 

Subsequente, em menor tempo e espaço. 

 

TABELA 8:  CURSOS DE TÉCNICO CONCOMITANTE OFERECIDOS PELOS 

INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

Cursos de Técnico Concomitante oferecidos pelos IF 

Curso Número  

Técnico em Informática 68 
Técnico em Administração 40 
Técnico em Agropecuária 30 
Técnico em Edificações 27 
Técnico em Eletrotécnica 24 
Técnico em Mecânica 22 
Técnico em Meio Ambiente 21 
Técnico em Eletroeletrônica 18 
Técnico em Automação Industrial 15 
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 15 
Técnico em Informática para Internet 13 
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Técnico em Química 12 
Técnico em Agricultura 10 
Técnico em Agroindústria 10 
Técnico em Agroecologia 08 
Técnico em Comércio 08 
Técnico em Redes de Computadores 08 
Técnico em Segurança do Trabalho 08 
Técnico em Eletrônica 07 
Técnico em Eventos 07 
Técnico em Secretariado 06 
Técnico em Logística 05 
Técnico em Metalurgia 05 
Técnico em Mineração 05 
Técnico em Agronegócio 04 
Técnico em Alimentos 04 
Técnico em Mecatrônica 04 
Técnico em Zootecnia 04 
Técnico em Aquicultura 03 
Técnico em Biotecnologia 03 
Técnico em Estradas 03 
Técnico em Plásticos 03 
Técnico em Análises Químicas 02 
Técnico em Contabilidade 02 
Técnico em Cozinha 02 
Técnico em Design de Móveis 02 
Técnico em Enfermagem 02 
Técnico em Fabricação Mecânica 02 
Técnico em Guia de Turismo 02 
Técnico em Hospedagem 02 
Técnico em Manutenção Automotiva 02 
Técnico em Massoterapia 02 
Técnico em Petróleo e Gás 02 
Técnico em Produção de Moda 02 
Técnico em Recursos Pesqueiros 02 
Técnico em Telecomunicações 02 
Materiais e Logística 01 
Música 01 
Sistemas e Telecomunicações 01 
Técnico em Agenciamento de Viagem 01 
Técnico em Agente Comunitário de Saúde 01 
Técnico em Alimentação Escolar 01 
Técnico em Biblioteconomia 01 
Técnico em Biocombustíveis 01 
Técnico em Cafeicultura 01 
Técnico em Cenografia 01 
Técnico em Comunicação Visual 01 
Técnico em Cooperativismo 01 
Técnico em Dança 01 
Técnico em Desenho de Construção Civil 01 
Técnico em Design de Interiores 01 
Técnico em Figurino 01 
Técnico em Finanças 01 
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Técnico em Fruticultura 01 
Técnico em Geoprocessamento 01 
Técnico em Instrumento Musical 01 
Técnico em Manutenção de Aeronaves em Célula 01 
Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários 01 
Técnico em Manutenção Eletromecânica 01 
Técnico em Manutenção Eletromecânica Ferroviária 01 
Técnico em Metalurgia e Materiais 01 
Técnico em Metrologia 01 
Técnico em Modelagem do Vestuário 01 
Técnico em Panificação 01 
Técnico em Petroquímica 01 
Técnico em Polímeros 01 
Técnico em Portos 01 
Técnico em Qualidade 01 
Técnico em Recursos Humanos 01 
Técnico em Teatro 01 
Técnico em Transações Imobiliárias 01 
Técnico em Transporte de Cargas 01 
Técnico em Transporte Ferroviário 01 
Técnico em Transporte Rodoviário 01 
Técnico em Turismo 01 
Técnico em Vendas 01 
Técnico em Vestuário 01 
Técnico em Viticultura e Enologia 01 
Técnico Têxtil Malharia e Confecção 01 

TOTAL  491 
FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

Na época em que os dados foram extraídos, os Cursos Técnicos Concomitantes eram 

quatrocentos e noventa e um (491), sobressaindo a oferta de Informática (13,85%), 

Administração (8,15%) e Agropecuária (6,11%). É interessante notar que os cursos na área de 

informática têm se fortalecido nos IF. Entendemos que essa área está presente em toda 

formação profissional, visto que hoje o domínio de conhecimentos em informática é uma 

exigência do mundo atual.  

Podemos notar, também, que a oferta dos cursos concomitantes atinge menos da 

metade do número dos cursos técnicos: integral e subsequente. Outra informação que não 

pode ser desprezada é que tanto os cursos subsequentes, quantos os concomitantes têm a sua 

duração reduzida quase pela metade dos cursos técnicos integrados, estabelecendo a mesma 

lógica de oferta de cursos de formação de curto prazo, presente na oferta dos cursos de 

tecnologia.  

Segundo Ramos (2013), a EPT tem um compromisso social e político com a classe 

trabalhadora. Diante disto, não poderia deixar de lado a Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo Freire e Carneiro (2016, p. 201-202), 
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[a] EJA está inserida em uma sociedade capitalista centrada no trabalho, em que a 
força de trabalho é mercadoria de troca e passa a ser instrumento de sobrevivência 
material. Nesse sentido, os alunos da EJA voltam para a sala de aula com o objetivo 
de obter uma maior qualificação e mais conhecimentos em busca de condições de 
trabalho e de vida mais dignas, ou seja, em busca de minimizar as injustiças 
causadas pela desigualdade social.  

 

Percebe-se, assim, que a responsabilidade com o Programa de Integração da Educação 

Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA 

precede a sua criação nos Institutos Federais, visto que se inicia em 2005, por meio do decreto 

5478/2005 e depois foi substituído pelo nº 5840 em 2006. A legislação vigente estabelece que 

pelo menos dez por cento (10%) das vagas disponíveis devem ser destinadas ao PROEJA. 

Vejamos os cursos oferecidos nesta modalidade: 

 

TABELA 9:  CURSOS TÉCNICOS PROEJA INTEGRAL E CONCOMITANTE 

OFERECIDOS PELOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA  

Cursos Técnicos PROEJA Integral e Concomitante oferecidos pelos IF 

PROEJA Integral 
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 21 
Técnico em Administração 19 
Técnico em Agroindústria 18 
Técnico em Edificações 17 
Técnico em Informática 17 
Técnico em Comércio 16 
Técnico em Eletrotécnica 12 
Técnico em Agropecuária 10 
Técnico em Cozinha 08 
Técnico em Alimentos 05 
Técnico em Refrigeração e Climatização 05 
Técnico em Artesanato 04 
Técnico em Mecânica 04 
Técnico em Meio Ambiente 04 
Técnico em Secretariado 04 
Técnico em Vendas 04 
Técnico em Enfermagem 03 
Técnico em Guia de Turismo 03 
Técnico em Hospedagem 03 
Técnico em Logística 03 
Técnico em Recursos Pesqueiros 03 
Técnico em Secretaria Escolar 03 
Técnico em Segurança do Trabalho 03 
Técnico em Desenho de Construção Civil 02 
Técnico em Eletromecânica 02 
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Técnico em Eletrônica 02 
Técnico em Panificação 02 
Técnico em Química 02 
Curso Técnico em Agricultura Familiar  01 
Curso Técnico em Agroindústria  01 
Curso Técnico em Manutenção e Suporte de Informática 01 
Informática Básica 01 
Infra-Estrutura Urbana 01 
Integrado de Nível Médio com Qualificação Profissional em Operação de 
Microcomputadores 

01 

Materiais e Logística 01 
Orientação Comunitária  01 
Qualificação em Auxiliar de Administração 01 
Técnico em Agrimensura 01 
Técnico em Agroecologia 01 
Técnico em Alimentação Escolar 01 
Técnico em Análises Clínicas 01 
Técnico em Aquicultura 01 
Técnico em Condomínio 01 
Técnico em Controle Ambiental 01 
Técnico em Cooperativismo 01 
Técnico em Estética 01 
Técnico em Eventos 01 
Técnico em Fabricação Mecânica 01 
Técnico em Informática Para Internet 01 
Técnico em Joalheria 01 
Técnico em Metalurgia 01 
Técnico em Modelagem do Vestuário 01 
Técnico em Qualidade 01 
Técnico em Recursos Humanos 01 
Técnico em Saneamento 01 
Técnico em Serviços Públicos 01 
Técnico em Telecomunicações 01 
Técnico em Transporte de Cargas 01 
Técnico em Transporte Rodoviário 01 
Técnico em Vestuário 01 
Técnico em Vestuário Proeja – Certific 01 
Técnico em Zootecnia 01 
TOTAL dos Cursos de Ensino Médio Integrados  233 

PROEJA Concomitante  

Operador de Computador 04 
Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 03 
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 02 
Técnico em Edificações 02 
Secretariado 02 
Auxiliar Administrativo 02 
Técnico em Segurança do Trabalho 01 
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Técnico em Refrigeração e Climatização 01 
Técnico em Metalurgia 01 
Técnico em Comércio 01 
Serviços de Manutenção Predial 01 
Reformador de Roupa 01 
Qualificação Profissional em Panificação e Confeitaria 01 
Qualificação Profissional em Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças  01 
Qualificação Profissional em Auxiliar Técnico em Agropecuária  01 
Qualificação em Suporte e Manutenção de Computadores 01 
Pintura de Paredes de Alvenaria 01 
Mecânica  01 
Processamento de Produtos de Origem Animal e Vegetal 01 
Informática 02 
Gestão Básica de Negócios 01 
Eletricista Instalador Predial 01 
Gastronomia 01 
Qualificação Profissional em Agricultor Familiar  01 
Alimentação  01 
Auxiliar de Manutenção Predial 01 
Assistente em Operações Administrativas  01 
Arte e Cultura 01 
Aprendizagem em Vendas 01 
Almoxarife 01 
Agricultor Familiar 01 

Total dos Concomitantes 41 

TOTAL GERAL  274 

FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

Os dados nos mostram que o Proeja na modalidade integral conta com duzentos e 

trinta e três (233) cursos e a modalidade concomitante com quarenta e um (41), totalizando 

duzentos e setenta e quatro (274). Entendemos que ofertar é importante, entretanto sabemos 

que a efetividade do Programa está na forma de acolhimento e trabalho com os jovens e 

adultos que normalmente já viveram a exclusão em sua experiência escolar. Uma formação 

especifica para os docentes que atuam nesta modalidade é fundamental. Neste sentindo, 

Moura e Henrique (2012) apontam como desafios do Proeja: a integração entre o ensino 

médio, a formação profissional técnica e a educação de jovens e adultos; a efetivação de uma 

formação que contribua para a participação social, política e cultural e a transformação do 

programa em política pública. 
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Quanto aos cursos de Formação Inicial33 e Continuada, considerando a sua diversidade 

de atuação e sua extensão, optamos pela análise por eixos tecnológicos34. Acreditamos que 

por este critério será possível verificar os rumos de atuação dos IF no que se refere a esta 

modalidade de curso respaldada no artigo 7°, inciso II, da Lei 11.892/2008, que define entre 

as finalidades dos IF: “ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 

profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da Educação Profissional e 

Tecnológica”.  

 

TABELA 10:  CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA OFERECIDOS 
PELOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA  

Cursos de Formação Inicial e Continuada Ofertados Pelos IF 

Eixo Tecnológico  
Formação Inicial Formação Continuada 

Número % Número  % 

Desenvolvimento Educacional e Social 69 22,77 326 44,24 

Recursos Naturais 36 11,88 43 5,86 

Informação e Comunicação 33 10,89 101 13,86 

Gestão e Negócios 31 10,23 64 8,72 

Turismo, Hospitalidade e Lazer 28 9,24 36 4,90 

Ambiente e Saúde 27 8,91 44 6,00 

Produção Cultural e Design 23 7,59 31 4,32 

Infraestrutura 18 5,94 28 3,81 

Controle e Processos Industriais 15 4,96 29 3,95 

Produção Alimentícia 14 4,62 14 1,90 

                                                           
33  Segundo o Regulamento para a Formulação e a Oferta dos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do 

IF Goiano, os Cursos de Formação Inicial (mínimo de 160h) são cursos que têm por objetivo oferecer noções 
introdutórias a respeito de área específica do conhecimento ou de formação profissional, podendo ter caráter 
de divulgação de conhecimentos e informações técnicas, científicas, artísticas e culturais. [...] Cursos de 
Formação Continuada (mínimo de 40h): a) Cursos de Atualização: são cursos de formação continuada que 
têm por objetivo atualizar os conhecimentos, habilidades ou técnicas relativos a uma área de conhecimento ou 
de formação profissional, incluindo processos de qualificação decorrentes de mudanças tecnológicas e 
organizacionais e de questões de caráter técnico, tecnológico e científico; e b) Cursos de Aperfeiçoamento: 
são cursos de formação continuada que se destinam a aprofundar e ampliar conhecimentos teórico-práticos, 
competências e habilidades em determinadas áreas profissionais, visando à melhoria do desempenho 
profissional. (https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Regulamento_FIC_Instituto_Federal_ 
Goiano.pdf). 

34  São treze os eixos tecnológicos presentes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O CNCT “é um 
instrumento que disciplina a oferta de cursos de Educação Profissional técnica de nível médio, para orientar as 
instituições, estudantes e a sociedade em geral. É um referencial para subsidiar o planejamento dos cursos e 
correspondentes qualificações profissionais e especializações técnicas de nível médio. O CNCT, instituído 
pela Portaria MEC nº 870, de 16 de julho de 2008, com base no Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e na Resolução 
CNE/CEB nº 3/2008, é atualizado periodicamente para contemplar novas demandas socioeducacionais. 
(Brasil, 2016, p. 08) (http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias= 
41271-cnct-3-edicao-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192). 
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Produção Industrial 07 2,31 12 1,63 

Segurança 02 0,66 6 0,81 

TOTAL  303 100 734 100 

FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

Na modalidade Formação Inicial estão inclusos trezentos e três (303) cursos, enquanto 

na Continuada verificamos setecentos e trinta e quatro (734), em ambos sobressai a oferta de 

cursos do eixo tecnológico “Desenvolvimento Educacional e Social”. Isto significa que boa 

parte dos cursos estão voltados para a área da Educação, diferentemente da realidade dos 

cursos de Ensino Médio Integrado, pois destes 23,76% são do eixo tecnológico “Informação e 

Comunicação” e 19,16% são do “Controle e Processos Industriais”. Necessário reiterar a 

importância da oferta dessa modalidade de formação profissional, uma vez que a 

reconfiguração da EPT destaca a importância de valorizar, certificar as competências 

decorrentes da inteligência prática, conquistadas nas atividades laborais.  

 

2.1 Em busca de uma possível síntese: Os cursos ofertados pelos IF 

 

Na tentativa de aprender as diversas vertentes de atuação dos IF, buscaremos elaborar 

uma síntese. Compreendemos e ponderamos que a comparação entre as diversas modalidades 

de cursos e níveis é desafiante, mas o que queremos é verificar em que modalidade os IF estão 

atuando com maior ênfase.  

A partir dos dados apresentados, percebemos que os IF, em relação aos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu, vão se especializando na oferta de Mestrados Profissionais, pois 

representam 67,92% das ofertas de Mestrado, enquanto os Mestrados Acadêmicos alcançam 

somente 32,07% dos Mestrados oferecidos. Além disso, é importante ressaltar que 41,67% 

dos Mestrados Profissionais são na área da educação, ou seja, atingem um pouco mais de dois 

quintos (2/5) das ofertas. Em relação às especializações, ou seja, os cursos Lato Sensu, a área 

de educação abarca 58,87%, atingindo quase três quintos (3/5) das ofertas. 

Os dados apontam que, em relação às pós-graduações, há um espaço considerável para 

a formação de professores. No que tange ao fato de que quase três quintos (3/5) dos mestrados 

profissionais sejam da área da educação, é preciso destacar que esses mestrados se 

caracterizam por serem direcionados às questões da prática e que exigirem a elaboração de 

um produto educacional que seja exequível. Informação importante para o nosso objeto de 

pesquisa.  
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Quanto aos cursos superiores, apreendemos que 68,39% das licenciaturas são em 

Matemática, Física, Química e Biologia; dos cursos de bacharelado, 46,89% são área de 

engenharia; e dos cursos de Tecnologia 32,07% são do eixo tecnológico “Informação e 

Comunicação”.  

Constatamos que a maior oferta de todos os cursos ofertados pelos IF está no Técnico 

Integrado ao Ensino Médio e Técnico Subsequente, juntos são responsáveis por 43,58% dos 

cursos oferecidos. Desses, os eixos tecnológicos que sobressaem são: a) Ensino Médio 

Integrado - “Informação e Comunicação” (19,16%) e “Controle e Processos Industriais” 

(23,76%); b) Ensino Médio Subsequente: “Informação e Comunicação” (16,92%), “Controle 

e Processos Industriais” (15,38%) e “Gestão e Negócios” (14,30%). Lembramos que isto não 

contraria a legislação, uma vez que estamos levantando o número de cursos ofertados e não o 

número de vagas ofertadas.  

Quanto aos cursos técnicos concomitantes, sobressai a oferta de Informática (13,85%), 

Administração (8,15%) e Agropecuária (6,11%). Em relação aos cursos do PROEJA, 18,25% 

são do eixo tecnológico “Informação e Comunicação”. 

Quanto à Formação Inicial e Continuada, sobressai a oferta de cursos do eixo 

tecnológico “Desenvolvimento Educacional e Social”, 22% e 44,24% respectivamente, ou 

seja, uma parcela considerável dos cursos está voltada para área da Educação.  

 

TABELA 11:  CURSOS OFERTADOS PELOS INSTITUTOS FEDERAIS DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

CURSOS DE FORMAÇÃO OFERTADOS PELOS IF 

Nível Número  % 
Doutorado 01 0,04 
Mestrado 53 0,87 
Especialização 282 4,63 
Licenciatura 465 7,64 
Bacharelado 322 5,29 
Tecnologias 508 8,35 
Técnico Integrado ao Ensino Médio 1324 21,76 
Técnico Subsequente 1328 21,82 
Técnico Concomitante 491 8,07 
PROEJA – Técnico Integrado 233 3,83 
PROEJA – Técnico Concomitante 41 0,64 
Formação Inicial  303 4,97 
Formação Continuada 734 12,09 

Total 6.085 100 

FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 
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Os dados apontam que os IF tendem a atender a diversidade de funções definida na 

sua Lei de Criação, potencializando o ensino verticalizado tão defendido e reivindicado pelos 

documentos oficiais. Para saber se ocorrem o diálogo e a transversalidade entre as diferentes 

modalidades e níveis de ensino seriam necessárias outras pesquisas com a temática. 

Acreditamos, entretanto, que o modelo de EPT que se pretende efetivar caminha para esta 

direção, uma vez que o mesmo docente atua em diferentes níveis e utiliza o mesmo 

laboratório em suas aulas.  

Outro elemento positivo é o alto nível de formação dos docentes da EPT. De acordo 

com a tabela abaixo, em 2005, o quadro de professores era composto por 46,31% mestres ou 

doutores, enquanto em 2015 estes já representavam 78,01%. 

 

TABELA 12: TITULAÇÃO DOS DOCENTES35 DA EPT DE 2005 E 2015  

DEMONSTRATIVO DOCENTE 

Ano Total 

TITULAÇÂO 

Sem Graduação Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2005 4.249 9 0,21 851 20,03 1.421 33,45 1.534 36,10 434 10,21 
2015 17.995 9 0,05 994 5,52 2.955 16,42 9.049 50,29 4.988 27,72 

FONTE: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse Estatística 
Censo da Educação Superior referente aos anos 2005 e 2015 - Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Reconhecemos, entretanto, que não bastam laboratórios e conhecimento disciplinar 

para a atuação docente. Não é suficiente o domínio do conteúdo, embora o domínio deste seja 

imprescindível. Não o menosprezamos, contudo, concordamos com Sforni (2012) ao defender 

que ao professor são necessários o domínio do conteúdo (domínio das formas de produção e 

socialização do conhecimento) e o domínio didático (domínio dos modos de transmissão dos 

conteúdos). O domínio de técnicas e conteúdos não assegura uma boa docência. Nesta mesma 

perspectiva, Libâneo (2015) alerta que a separação entre conhecimento disciplinar e o 

pedagógico é um dos grandes desafios da formação de professores, sendo constante a 

dissociação em grande parte das propostas de formação de professores. Reconhecemos que a 

separação entre os dois conhecimentos fica implícita tanto nos documentos quanto nos cursos 

ofertados, mas é nos editais dos concursos para docentes que isto melhor se evidencia.  

                                                           
35  Segundo o documento “Um Novo Modelo em Educação Profissional e Tecnológica: Concepção e Diretrizes”, 

em 2010, na rede federal, mais de 70% de seus profissionais são mestres e doutores. 
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Ao analisar cinco editais36 de concursos para docentes dos IF - Instituto Federal do 

Acre (IFAC); Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS); Instituto Federal Goiano (IF 

Goiano); Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ); Instituto Federa do Ceará (IFCE) – 

constatamos que realmente a exigência maior está no Bacharelado ou na possibilidade de 

concorrência entre bacharéis e licenciados. O que é ilustrado no quadro a seguir. 

 

TABELA 13: ANÁLISE DE EDITAIS DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA DOCENTES 
NOS IF - Ano 2016 

ESPECIFICAÇÂO 

Região IF Edital  Vagas Áreas 

Habilitação Exigida 

Os 
candidatos 
devem ser 
Bacharéis 

Os candidatos 
devem ser 
Licenciados 

Os candidatos 
podem ser 
Bacharéis ou 
Licenciados 

Nº % Nº % Nº % 

Norte IFAC Nº1 54 22 12 54,54 08 36,37 02 9,09 
Nordeste IFCE Nº 10 316 90 42 46,67 11 12,22 37 41,11 
Centro-Oeste IF Goiano37 Nº4 05 05 03 60 - - 02 40 
Sudeste IFRJ38 Nº 44 75 57 22 29,33 15 20 38 50,67 
Sul IFRS Nº19 115 38 18 47,37 15 39,47 05 13,16 
FONTE: Editais do IF do ano de 2016 - Elaboração: SILVA, 2017. 

 

A análise mostra que das 22 áreas ofertadas pelo IFAC, 54,54% exigiam que o 

candidato tivesse bacharelado, 36,37% exigiam licenciatura e 9,09% das áreas podem ser 

concorridas por bacharéis ou licenciados. Das 90 áreas oferecidas pelo IFCE, 46,67% 

exigiam bacharelado, apenas 12,22% demandavam licenciatura e 41,11% permitiam a 

concorrência entre bacharéis e licenciados. O IF Goiano ofereceu 5 áreas, 60% exigiam 

bacharelado e 40% permitiam a concorrência entre bacharéis e licenciados, ou seja, não era 

exigida licenciatura em nenhuma área. O IFRJ ofereceu 57 áreas, destas 29,33% exigiam o 

bacharelado, 20% exigiam licenciatura e 50, 67% permitiam concorrência entre bacharéis e 

licenciados. Das 38 áreas ofertadas pelo IFRS, 47,37% exigiam o bacharelado, 39,47% 

exigiam licenciatura e 13,16% permitiam concorrência entre bacharéis e licenciados. 

Compreendemos que a prevalência da exigência de bacharelado estampa a valorização do 

                                                           
36  Para análise escolhemos editais de 2016 e um de cada região, na tentativa de visualizar a compreensão do 

todo.  
37  O edital do IF Goiano exige que os não- licenciados ou os que não possuírem habilitação legal equivalente a 

licenciatura deverão participar de curso de formação pedagógica ofertado pela instituição (17.8.) 
38  Os editais do IFRJ e IFRS definem que os concursados para vagas cujos pré-requisitos não exigem o título de 

Licenciado ou equivalente, deverão comprovar, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) meses do início do 

estágio probatório, a conclusão de curso de Licenciatura ou Formação Pedagógica, específica, que ateste a 

habilitação legal para o exercício da docência na Educação Básica em Nível Médio / Médio Técnico. 
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conhecimento disciplinar em detrimento ao conhecimento pedagógico, mesmo que se dê por 

exigência legal.  

Apesar desta constatação, percebemos que há, por parte dos IF, uma tendência em 

favor da atuação na área educacional, mesmo que o ensino médio integrado e o subsequente 

abranjam grande parte da atuação dos IF e estejam voltados para os eixos tecnológicos 

“Informação e Comunicação” e “Controle e Processos Industriais”. Desse modo, vale ressaltar 

que da análise dos dados prevalece a tendência de expertise na aérea de Informação e 

Comunicação.  

 

2.2 Matrículas na Educação Profissional e Tecnológica 

 

A necessidade de pensar a EPT, também a partir dos dados das matrículas, surgiu do 

processo de avaliação da dinâmica da própria pesquisa. Pesquisamos também o “Censo da 

Educação Superior- 2015” no portal do Inep e conseguimos os seguintes dados sobre as 

matrículas no Ensino Superior oferecidos pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia: 

 

TABELA 14: MATRÍCULAS39 DO ENSINO SUPERIOR NOS INSTITUTOS FEDERAIS 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2015 

MATRÍCULAS DO ENSINO SUPERIOR NOS IF – 2015 

Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Não aplicável40 Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

49.347 34,06 45.140 31,16 50.151 34,62 238 0,16 144.876 100 

FONTE: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse  
Censo da Educação Superior referente ao ano 2015 - Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Comparando os dados referentes ao número de cursos com o número de matrículas, 

podemos verificar que os cursos de tecnologia apresentam o maior número de cursos (508), 

mas o número de alunos não é tão maior que os do bacharelado, que oferecem 322 cursos. 

Isso pode significar que os IF, dentro da proposta de uma formação mais rápida e menos 

densa que caracteriza os cursos tecnológicos, não tenham conseguido conquistar muitos 

candidatos para os cursos. 

                                                           
39  Disponível em:<http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior> - Acesso em: 

23 mar. 2017. 
40  Segundo o INEP: Não aplicável corresponde a Área Básica de Cursos na qual não está definido o grau 

acadêmico. 
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Quanto às Licenciaturas, os dados, anteriormente, apresentados demonstram a oferta 

de 465 cursos, e mesmo considerando a pouca atratividade da carreira do magistério, os dados 

revelam um número bem próximo ao dos outros cursos superiores.  

Apresentamos, a seguir, alguns dados apreendidos do portal do Inep, especificamente 

na “Sinopse Estatística da Educação Básica referente ao ano 2015”, que embora não trate 

exclusivamente da realidade dos IF, nos apresenta um quadro da realidade da EPT em todo o 

país. Tal fato é extremamente interessante, pois nos permite perceber os IF no contexto 

nacional, pois o Inep identifica as instituições municipais, estaduais, federais ou privadas. 

Considerando que boa parte da rede pública federal é composta pela Rede Federal de 

Educação, da qual os IF fazem parte, então, de certa forma, os dados revelam parte da 

realidade dos IF.  

 

TABELA 15:  MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA EDUCAÇÃO 

PROFISSINAL E TECNOLÓGICA - 2015 

MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA EPT - 2015 

Municipal Estadual Federal Privada Total de Alunos  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

9.798 2,5 224.739 57,36 133.562  34,09 23.667 6,04 391.766 100 

FONTE: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse Estatística 
da Educação Básica referente ao ano 2015 - Elaboração: SILVA, 2017 

 

Surpreendemo-nos ao descobrir o predomínio da Rede Estadual na oferta do Ensino 

Médio Integrado. Ela é responsável por 57,36%. Considerando a estrutura, a expansão dos IF 

parece-nos pouco o fato de atender apenas 34,09% das matrículas.  

No que se refere à abrangência da Rede Estadual praticamente persistem os mesmos 

índices em relação às matrículas referentes à Educação de Jovens e Adultos. Vejamos os 

dados abaixo: 

 

TABELA 16:  MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO EJA NA 

EDUCAÇÃO PROFISSINAL E TECNOLÓGICA - 2015 

MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO EJA NA EPT - 2015 

Municipal Estadual Federal Privada Total de Alunos  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
840 2,20 21.593 56,48 9.301 24,33 6.494 16,99 38.228 100 
FONTE: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse Estatística 
da Educação Básica referente ao ano 2015 - Elaboração: SILVA, 2017. 
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A Rede Estadual continua com mais de 50% das matrículas nessa modalidade. Talvez 

isto seja decorrente da formação dos professores para trabalhar com esses estudantes e do fato 

de os professores da rede estadual poderem optar pela modalidade de ensino, uma vez que 

poderiam preferir atuar no Ensino Médio. Isso não ocorre na Rede Federal. Os dados revelam 

ainda algo, a nosso ver, preocupante: enquanto a rede federal perde aproximadamente 10% 

das matrículas, o setor privado cresce nesta mesma proporção, ou seja, o que o público não 

consegue atender, o privado avança justamente para aqueles que já vivenciaram uma situação 

de opressão, exclusão escolar e deixam de ser atendidos pelo setor público federal.  

O crescimento do setor privado avança ainda mais nos cursos do ensino técnico 

concomitante:  

 

TABELA 17: MATRÍCULAS DO ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE NA 

EDUCAÇÃO PROFISSINAL E TECNOLÓGICA - 2015 

MATRÍCULAS DO ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE NA EPT - 2015 

Municipal Estadual Federal Privada Total de Alunos  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
3.832 1,38 60.514 21,75 29.611 10,64 184.255 66,23 278.212 100 

FONTE: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse Estatística 
da Educação Básica referente ao ano 2015 - Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Incrível perceber que na modalidade concomitante, a rede privada consegue abarcar 

66,23% das matrículas. Isto significa que o estudante cursa o ensino médio em uma 

instituição e recebe formação profissional em outra instituição, sendo a maioria no setor 

privado. É interessante notar que a rede federal ocupa o terceiro lugar em relação às 

matrículas nessa modalidade de ensino.  

Em relação à oferta de ensino técnico subsequente, a situação não é muito diferente. 

 

TABELA 18:  MATRÍCULAS DO ENSINO TÉCNICO SUBSEQUENTE NA EDUCAÇÃO 

PROFISSINAL E TECNOLÓGICA - 2015 

MATRÍCULAS DO ENSINO TÉCNICO SUBSEQUENTE NA EPT - 2015 

Municipal Estadual Federal Privada Total de Alunos  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

11.922 1,16 231.026 22,58 152.309 14,88 628.075 61,38 1.023.332 100 

FONTE: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse Estatística 
da Educação Básica referente ao ano 2015 - Elaboração: SILVA, 2017. 
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O setor privado continua a manter mais de 60% das matrículas. Moura (2008, p. 32) 

denuncia essa situação de domínio do setor privado. Segundo ele, não há um controle de 

qualidade em relação a esses cursos e, muitas vezes, o indivíduo gasta o pouco que tem a 

procura da qualificação que possibilitaria a inserção socioeconômica por meio do ingresso no 

mercado de trabalho, o que, com frequência, não ocorre.  

Voltando aos dados, a rede estadual e a federal continuam, praticamente, com a 

mesma margem. Elas totalizam 383.335 (trezentos e oitenta e três mil e trezentos e trinta e 

cinco) matrículas, quase a metade do que oferece o setor privado sozinho. Realmente, isso nos 

parece preocupante, considerando o desafio da rede federal em fazer a diferença na formação 

de brasileiro, o que várias vezes é anunciado nos documentos oficiais.  

Quanto aos cursos de formação inicial e continuada, é interessante notar o crescimento 

da rede municipal:  

 

TABELA 19:  MATRÍCULAS DO ENSINO TÉCNICO FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA NA EDUCAÇÃO PROFISSINAL E TECNOLÓGICA - 2015 

MATRÍCULAS DO ENSINO TÉCNICO FIC NA EPT - 2015 

Municipal Estadual Federal Privada  Total de Alunos  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

13.009 31,6 2.885 7,0 836 2,03 24.432 59,37 41.162 100 
FONTE: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse Estatística 
da Educação Básica referente ao ano 2015 - Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Nessa modalidade de ensino, o setor privado continua a dominar, pois consegue atingir 

quase 60% das matrículas. A surpresa fica por conta da rede municipal, que apareceu 

timidamente nas outras modalidades de formação e neste chega a alcançar 31,6%, enquanto a 

rede federal alcança apenas 2,03% das matrículas. Esse é um curioso índice considerando a 

Lei de criação nº 11.892/2008, cujo segundo parágrafo do 2º artigo define que “no âmbito de 

sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e 

certificadoras de competências profissionais.” Não estamos aqui nos posicionando quanto a 

essa modalidade de formação, Mas ela nos traz estranhamento, pois essa modalidade expressa 

um dos eixos da reconfiguração da EPT.  
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3  Considerações a propósito de uma síntese: Visão panorâmica dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia - será a ponta do iceberg41?  

 

Reiteramos que a apreensão do concreto não é tarefa simples. São várias as vertentes 

que tecem o real, mesmo que o sistema produtivo seja a base de todas elas. No caso específico 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, é possível notar que as propostas 

dos cursos contemplam a orientação oficial, em relação, entre outros aspectos, aos níveis, 

modalidades de curso e das áreas definidas para as licenciaturas.  

Observamos também que os documentos oficiais solicitam uma reformulação 

identitária distinta das outras instituições existentes de forma que a verticalidade, a 

transversalidade e a interdisciplinaridade sejam compreendidas como elementos constitutivos 

dessa reconfiguração. Inferimos, portanto, a partir das análises dos documentos, que é 

proposto um novo modelo de formação, mais flexível, pragmático, voltado para atender aos 

setores produtivos, subordinado ao mercado (LIMA, 2016b). 

Esse modelo deve se pautar na constituição de sólida base científica tecida na 

efetividade da pesquisa aplicada. Essa dimensão do processo educativo deve ser 

compreendida como o componente que alimenta o ensino e a extensão. A indissociabilidade 

dessas três dimensões deve ser assumida na prática educativa, pois todas têm importância no 

processo de profissionalização da classe trabalhadora. Considerando o papel estratégico da 

pesquisa como princípio educativo, é preciso considerar o posicionamento de Ramos (2013, 

p. 38): “as prioridades da pesquisa científica estão sempre vinculadas a posições de classe e 

segmentos de classe e, portanto, são resultados de relações de poder.” Dessa forma, as 

escolhas sobre o que pesquisar e como pesquisar não são aleatórias.  

Neste sentido, entendemos que as escolhas dos cursos e das modalidades estão em 

sintonia com as diretrizes elaboradas para a nova configuração. É verdade que o discurso da 

equidade social e da superação da desigualdade social não encontra respaldo no 

direcionamento nos documentos oficiais. Reconhecemos que uma proposta de educação 

sempre está relacionada a uma proposta de sociedade, e as reformas educacionais sem 

transformação do quadro social pretendem somente corrigir defeitos da ordem vigente, sem 

interferir na lógica do sistema de reprodução (MÉSZÁROS, 2008). 

Para tanto, os documentos apontam para esta direção: o atendimento às reformulações 

do capital, mesmo que muitas vezes seja declarado o comprometimento da proposta 

                                                           
41  Esta é uma expressão popular que significa que alguma coisa é apenas uma pequena parte de uma situação 

muito mais complexa. 
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educacional da EPT com a melhoria de vida dos cidadãos. Quanto a isso, é necessário ter 

muito cuidado. Não negamos a importância da educação, mas não a aceitamos como 

redentora dos problemas estruturais do capitalismo. Esse posicionamento é fundamentado no 

pensamento de Moura (2008, p. 28): 

 
[é] preciso adotar uma postura crítica em relação aos discursos sobre a educação 
para o desenvolvimento, os quais se fundamentam na teoria do capital humano. Tais 
discursos expressam a ideia –quase lugar-comum – que a educação está linearmente 
vinculada ao desenvolvimento econômico, ou seja, se há alto nível educacional, há 
mais desenvolvimento econômico. Dito de outra forma, a educação é responsável 
pelo desenvolvimento econômico. Se esta relação fosse verdadeira, a educação seria 
responsável pelo desemprego estrutural do primeiro mundo e pela miséria do 
terceiro.  

 

Por outro lado, os dados quanto às matrículas - cotejadas com o número de 

atendimento em âmbito estadual, municipal e setor privado - revelam que os IF não 

ultrapassaram, em número, nenhuma das modalidades apresentadas, ou seja, a maior parte dos 

alunos da EPT não se encontram na rede federal. Esse fato nos leva a afirmar que não é ela a 

responsável pela grande parcela de formação profissional da classe trabalhadora.  

Nesse processo, a Rede Estadual de Educação aparece como uma das grandes 

formadoras, sendo que o setor privado vai abocanhando um espaço considerável desta porção 

(muitas vezes financiado pela verba pública, como exemplo o PRONATEC). Aqui não nos 

cabe investigar em que condições (recursos humanos e infraestrutura) ambos atuam. 

Por fim, resta-nos dizer que os IF, embora representem a criação de uma estrutura 

colossal - visto a política de expansão, estando presente em todos os Estados e o Distrito 

Federal, com 644 campi e 568 municípios atendidos – eles parecem fazer parte de uma 

política de governo que aponta a EPT como resposta ao discurso político da empregabilidade, 

ainda que sendo uma questão crucial para a sobrevivência da classe trabalhadora, não se 

verifica o compromisso com a transformação do modelo de desenvolvimento socioeconômico 

contemporâneo.  

 



 

CAPITULO III - AS LICENCIATURAS NO AMBITO DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

 Desconfiai do mais trivial, 

na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente:  

não aceiteis o que é de hábito 

como coisa natural. 

Pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, 

de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural. 

Nada deve parecer impossível de mudar. 

 
- BERTOLD BRECHT - Poema “Nada é Impossível de Mudar” 

 

 

O terceiro capítulo tem como objetivo identificar e compreender o espaço das 

licenciaturas no âmbito dos IF por meio de análise de documentos (internacionais e nacionais) 

e da retomada de sua história, orientações, modalidades e finalidades. Na verdade, neste 

capítulo, esperamos responder, com maior propriedade, à questão norteadora desta pesquisa, 

ou seja, o(s) motivo(s) que levou (levaram) à oferta das licenciaturas nos IF.  

A organização deste capítulo compreende: a origem, características e desafios das 

Licenciaturas dos IF; a realidade das Licenciaturas, a partir das análises dos cursos da área 

educacional e da revisão teórico-bibliográfica (BDTD, Revista Brasileira de Educação: 1995-

2016; Revista Trabalho e Educação: 2008-2016); as Licenciaturas dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia nos Documentos Internacionais (Jomtien e a Declaração 

Mundial de Educação para Todos: O discurso a favor da aprendizagem básica; Dackar e 

Educação para Todos: a Convocação para a Ação Coletiva), Documentos Nacionais (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96; Conferências Nacionais de Educação (2010 e 

2014) e as Licenciaturas nos IF; os Planos Nacionais de Educação: 2001-2010, 2014-2024 e 

os Institutos Federais de Educação) e os Documentos oficiais dos IF sobre a licenciatura (A 

formação de professores e a capacitação de trabalhadores da Educação Profissional e 

Tecnológica; Contribuições para o processo de construção dos cursos de licenciatura dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; A Carta de Natal – Fórum Nacional 

das Licenciaturas dos Institutos Federais; Termo de Acordo de Metas e Compromisso) e as 
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considerações a propósito de uma síntese: Os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia - Um lócus de Formação de professores em disputa? 

No processo de elaboração, recorremos a Mészáros (2008) que nos alerta que as 

instituições educacionais passam por adaptações para atender às mutações do capital, sem, no 

entanto, ameaçar suas estruturas e a sua sobrevivência. Compreender como essas instituições 

trabalham a favor do sistema global de internalização de valores e conceitos é fundamental 

para a organização de um posicionamento contra-hegemônico. Temos a clareza de que a 

escola é apenas um instrumento, entre outros, à mercê desse sistema, mas sua importância na 

formação do sujeito intelectualmente autônomo ou subserviente é inegável. 

Nesse sentido, é imprescindível avaliar a realidade objetiva com rigor, mas sem perder 

a esperança. Dito isto, resta-nos expor que a análise a seguir se baseia no posicionamento de 

Ramos (2013), que defende que a Educação Profissional deve ser problematizada a partir de 

sua relação do capital e da formação política, social e histórica dos trabalhadores brasileiros, 

reconhecendo que o sistema que não é absoluto, homogêneo ou eterno. Freire (2012) soma à 

reflexão ao nos alertar que a história não é imutável, pois, sendo construída por homens e 

mulheres, pode ser transformada por eles. O primeiro passo, porém, será sempre a análise do 

concreto, buscando captar suas diversas nuances e vertentes.  

 

1  Licenciaturas nos Institutos Federais da Educação, Ciência e Tecnologia: origem, 

características e desafios 

 

A preocupação com a formação de professores surgiu da dificuldade dos próprios 

Professores e mestres que atuavam nas Escolas de Aprendizes Artífices. A fim de resolver a 

questão, foi criada, em 1917, a Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz 42 que 

oferecia formação específica para os profissionais que desejavam atuar na Educação 

Profissional. Como a própria terminologia indica não se tratava de licenciatura, visto que o 

curso normal é de nível médio (CUNHA, 2000b; MACHADO, 2008; MACHADO, 2013). 

A licenciatura é um curso de nível superior, portanto, é importante saber quando os 

cursos superiores começaram a ser oferecidos nas instituições de EPT. Isso ocorreu com a 

oferta dos cursos de Engenharia de Operação. Eles eram cursos de curta duração e voltados 

para a prática. A proposta não se ajustava à cultura acadêmica das Universidades Federais. 

                                                           
42  Segundo Machado (2008, p. 68), o problema de evasão e repetência era imenso na Escola Normal de Artes e 

Ofícios Venceslau Braz, pois “durante os vinte anos de seu funcionamento [...] foram 5.301 matrículas, ao 
todo. Mas chegaram até ao término dos dois cursos apenas 381 concluintes. Desses 381, 309 eram mulheres, 
provavelmente as Professoras de trabalhos manuais para as escolas primárias, e apenas 72 homens.” 
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Assim, por meio do Decreto-Lei nº 796 de 27 de abril de 1969, as Escolas Técnicas Federais 

foram autorizadas a organizar e manter cursos de curta duração, destinados a proporcionar 

formação profissional de nível superior, correspondente às necessidades e características do 

mercado de trabalho (FLORO; DAL RI, 2015; FLORO, 2016). 

Segundo Floro e Dal Ri (2015), o curso não foi bem sucedido. Formava um 

profissional de atuação intermediária, pouco superior ao técnico e subordinado aos outros 

engenheiros. Este era um grande problema de forma que pela Resolução nº 5 CEF de 1977, o 

curso foi extinto. No entanto, segundo as autoras, sua importância histórica está na introdução 

do ensino superior nas Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. 

Segundo Bonfim (2004), estes CEFET empregaram a estrutura concebida para o curso de 

Engenharia de Operações para oferecer o curso Engenharia Industrial que embora não fosse 

um curso de curta duração, pois era ministrado em cinco (05) anos, era essencialmente 

prático.  

Já a inserção das licenciaturas na EPT ocorreu em 1978, com base na Lei nº 6.545, de 

30 de junho de 1978, que transformou as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do 

Paraná e do Rio de Janeiro em Centros Federais de Educação Tecnológica. O artigo 2º da lei 

definia entre os objetivos:  

 
I - ministrar ensino em grau superior:  
a) de graduação e pós-graduação, visando à formação de profissionais em 
engenharia industrial e tecnólogos; 
b) de licenciatura plena e curta, com vistas à formação de professores e especialistas 
para as disciplinas especializadas no ensino de 2º grau e dos cursos de formação de 
tecnólogos. (BRASIL, 1978). 

 

A questão quanto a quem, ou melhor, ao que se destina à formação das licenciaturas 

nessas instituições - para Educação Básica ou Educação Profissional- não apresentou uma 

única resposta ao longo do tempo, havendo, portanto, variações. Segundo Lima (2013), em 

1978, a formação foi direcionada para a atuação no 2º Grau e para a formação de tecnólogos, 

ou seja, era para atender a Educação Básica e a EPT. Em 1993, por meio da Lei nº 8.711, a 

oferta ficou restrita à formação para a EPT, pois definia a formação de professores 

especializados para as disciplinas específicas do ensino técnico e tecnológico. Em 2000, por 

meio do Decreto no 3.462/2000, abrangeu a Educação Básica e a EPT ao destinar as 

licenciaturas à formação para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da 

Educação Profissional. Em 2008, por meio da Lei de Criação dos IF, Lei nº 11.892/2008, 

persistiu a definição da formação tanto para a Educação Básica - com foco para as ciências da 

natureza e da matemática - quanto para a Educação Profissional e Tecnológica. Na atualidade, 
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cabe aos IF contribuírem para a formação para a Educação Básica e para a EPT, embora o 

documento “Contribuições para o processo de construção dos cursos de licenciaturas dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia” privilegie a Educação Básica. 

A partir da década de 1970, a pressão pelo acesso ao ensino superior foi aumentando. 

Várias estratégias foram adotadas para acalmar os ânimos dos reivindicadores, entre elas, a 

oferta de cursos de curta duração. Sobre isso, Bonfim (2004) esclarece que o governo via nos 

CEFET a possibilidade de ampliar a oferta de cursos superiores, mas a autonomia para a 

criação de cursos era restrita aos cursos superiores de tecnologia, para outros cursos de Ensino 

Superior e de Pós-Graduação havia a necessidade de autorização específica. O interessante é 

que essa restrição não abrangia os cinco CEFET criados antes de 1994: Bahia, Maranhão, 

Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Havia, portanto, segundo a autora, dois tipos de 

CEFET: os que tinham autonomia plena e os que sofriam a limitação.  

A autonomia para a criação de cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico 

e tecnológico da Educação Profissional, bem como para a implantação de cursos de formação 

de professores das disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da Educação 

Profissional ocorreu por meio do Decreto nº 3.462 de 17 de maio de 2000.  

O trabalho elaborado por Bonfim (2004), A Formação Docente nos Centros Federais 

de Educação Tecnológica: diagnóstico sobre a oferta de licenciaturas pelos CEFET, publicado 

em 2004, envolveu dez CEFET e, entre outros objetivos, buscava investigar os motivos que 

levaram cada CEFET a atuar na área de formação docente e em que condições estavam sendo 

oferecidos os diversos cursos. A pesquisa constatou que a inserção das licenciaturas foi 

amplamente acolhida nos CEFET pela possibilidade de expandir a oferta de Ensino Superior, 

mas isto não ocorreu de forma tranquila e unificada. Os cursos de licenciatura apresentavam 

realidades e desafios diversos. Em umas instituições havia problemas de infraestrutura que 

ameaçavam o desenvolvimento de qualidade, em outras - onde não havia grandes problemas 

estruturais - a discussão estava na identidade dos cursos (BONFIM, 2004). 

Entre os problemas constatados pela pesquisadora, destacam-se: a infraestrutura 

inadequada; a falta de articulação entre as licenciaturas ofertadas pela a rede federal; a 

desvalorização das licenciaturas em relação aos outros cursos dentro do mesmo CEFET; a 

falta de Professores; a tentativa de solucionar a legalidade dos Professores no interior do país 

sob a constante prerrogativa de caráter “emergencial”, oferecendo cursos com formato de 

educação continuada não efetivando o modelo acadêmico, inerente aos cursos superiores; o 

acesso às licenciaturas, por parte dos alunos, como “trampolim” para outros cursos de maior 

status; e a expectativa dos alunos por cursos essencialmente práticos.  
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Quanto à expectativa de uma formação em que a prática tenha supremacia em 

detrimento à teoria, as análises dos documentos levam-nos a afirmar que há uma tendência 

histórica. Segundo Pereira (2011), em mais de cem anos de existência, a EPT foi configurada 

pelo “fazer”, tendo em seus quadros constantemente Professores leigos: 

 
Quando se faz o diagnóstico da Educação Profissional e Tecnológica, em nosso país, 
essa situação se superlativiza: em quase cem anos (referência a 1909 – criação das 
Escolas de Aprendizes Artífices), esta modalidade de educação, muito caracterizada 
pelo “fazer” é marcada pela forte ação de professores leigos até os dias atuais. As 
ações na perspectiva de mudança dessa realidade, nas últimas décadas muito mais 
prementes que na primeira metade do século passado, vêm se constituindo em ritmo 
crescente sem, contudo, se estabelecer ou mesmo se caracterizar com o rigor, 
intensidade e a sistematização necessária. (PEREIRA, 2011, p. 1). 

 

Considerando os aspectos institucionais dos IF, Vidor (2011) alerta para o grande 

desafio de constituir uma identidade institucional diferente das Universidades. Segundo o 

autor, os IF possuem no código genético a formação de trabalhadores em diversos níveis de 

ensino, o que não pode ser ignorado. Em sintonia com este pensamento, Lima (2013) adverte 

que não podemos negar que os IF sejam instituições especializadas em EPT e que, portanto, 

apresenta particularidades que o caracterizam como um lócus diferenciado de formação de 

professores. O desafio, talvez, seja a formulação de uma identidade para as licenciaturas que 

garanta a qualidade, supere o caráter utilitarista - pautado no pragmatismo e na subjeção ao 

mercado - e que não descuide de sua responsabilidade tanto na produção de conhecimento 

quanto na análise crítica da realidade (LIMA, 2016b). 

 

2 A realidade das Licenciaturas: os cursos ofertados e a revisão teórico-bibliográfica 

 

Apresentaremos, inicialmente, informações sobre os cursos oferecidos pelos IF que 

acreditamos serem pertinentes à compreensão da situação das licenciaturas nos Institutos 

Federais de Educação.  

A seguir, exibiremos as análises realizadas a partir do levantamento das teses e 

dissertação publicadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e de duas revistas: 

Revista Brasileira de Educação e Revista Trabalho e Educação.  

O critério utilizado para a escolha das revistas foi a credibilidade, pois, a primeira é 

publicada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e a 

segunda pelo Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação (NETE), no Programa de Pós-
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Graduação da Faculdade de Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 

 

2.1 Os cursos da área educacional ofertados pelos IF 

 

Para perceber o movimento que torna os IF um lócus de formação de professores, é 

importante verificar quais os espaços que a área educacional tem ocupado nos diversos cursos 

ofertados. Comecemos pela análise dos cursos de Mestrado. 

 

TABELA 20: CURSOS DE MESTRADOS OFERECIDOS PELOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

Cursos oferecidos pelos IF 

MESTRADO 

ACADÊMICO 32,07 % PROFISSIONAL 67,93 % 

N° 
PPGSS 

Áreas 
N° 

PPGSS 

Áreas 

Educação Outras Educação Outras 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

17 3 17,64 14 82,36 36 15 41,67 21 58,33 

TOTAL 53 

Áreas 

Educação Outras 

Nº % Nº % 

18 33,96 35 66,04 
FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

São dezessete (17) programas de Mestrado Acadêmico, destes apenas três (3) são na 

área de Educação: Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências (IFRJ), Mestrado em Ensino 

e Mestrado Acadêmico em Educação Profissional (IFRN). Isso representa 17,64% dos 

Mestrados acadêmicos oferecidos.  

São trinta e seis (36) Mestrados Profissionais43. Destes, quinze (15) são na área da 

educação, totalizando 41,67% dos cursos oferecidos. Vale ressaltar que o mestrado 

profissional é caracterizado pelo pragmatismo, sem a intenção de formar o pesquisador para o 

                                                           
43  Segundo a CAPES: “o mestrado profissional (MP) é um título terminal, que se distingue do acadêmico porque 

este último prepara um pesquisador, que deverá continuar sua carreira com o doutorado, enquanto no MP o 
que se pretende é imergir um pós-graduando na pesquisa, fazer que ele a conheça bem, mas não 
necessariamente que ele depois continue a pesquisar. O que importa é que ele (1) conheça por experiência 
própria o que é pesquisar, (2) saiba onde localizar, no futuro, a pesquisa que interesse a sua profissão, (3) 
aprenda como incluir a pesquisa existente e a futura no seu trabalho profissional.” 
<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/artigos/Artigo_30_08_07.pdf> 
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prosseguimento dos estudos. No entanto, os números são significativos, visto que há um 

espaço voltado para a formação Stricto sensu do professor, principalmente se considerarmos a 

origem institucional da EPT. 

Quanto às especializações, os cursos Lato Sensu, os Institutos Federais ofereciam 

duzentos e oitenta e dois (282) cursos.  

 

TABELA 21:  CURSOS LATO SENSU OFERECIDOS PELOS INSTITUTOS FEDERAIS 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Cursos Lato Sensu oferecidos pelos IF 

Formação para atuar na EJA Formação para atuar na ETP Educação do Campo 

Nº % Nº % Nº % 

26 9,93 22 7,8 06 2,13 
 
TOTAL  

 
282 

Áreas 
Educação  Outras 
Nº % Nº % 
166 58,87 116 41,13 

FONTE: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional- SISTEC Extração: 15/06/2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

A maior parte destes cursos está voltada para a área da Educação escolar: cento e 

sessenta e seis (166), ou seja, 58,87%. Isto sinaliza que os IF, de fato, estão se tornando um 

lócus de formação de professores. Evidentemente, são os Professores que se candidatam para 

as vagas disponíveis, portanto, acreditamos que os Professores cursistas contribuam para as 

discussões pertinentes à teoria e à prática pedagógica. Outros aspectos igualmente nos 

chamaram a atenção: a formação para atuar no EJA aparece geralmente relacionada ao termo 

integrado à Educação Básica – foram contabilizados vinte e oito (28), cerca de 9,93 % dos 

cursos; notamos a preocupação com a formação para atuação na EPT que também aparece - 

vinte e dois (22), cerca de 7,8%; e, ainda, a temática de Educação do Campo – doze (12), 

cerca de 4, 25%.  

Quanto às Licenciaturas, os dados levantados em 2016, por meio do Sistema Nacional 

de Informações da Educação Profissional, comprovam que os IF oferecerem quatrocentos e 

sessenta e cinco (465) cursos de Licenciaturas, destes, trezentos e dezoito (318) são em 

Matemática, Física, Química e Biologia, totalizando 68,39% dos cursos oferecidos. Isto 

significa que os IF buscam atender à orientação de oferta de cursos voltados, sobretudo, para 

as áreas de ciências e matemática (art. 7, b, lei nº 11.892/2008). Vale ressaltar que segundo 

dados apresentados por Lima (2013), houve um decréscimo, visto que, em 2012, esses cursos 
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representavam 72% do total da oferta de licenciaturas. Provavelmente isto se dê em 

atendimento às demandas locais, fato amplamente defendido nos documentos oficiais dos IF. 

Tomando por critério a nomenclatura das Licenciaturas, parece haver um pequeno 

número de formação para a Educação Profissional, são dezesseis (16) equivalendo a 3,44% 

dos cursos, de forma que 96,56% dos cursos formariam para a Educação Básica. Lima (2013) 

apresenta dados coletados em 2012 que acrescem a reflexão. Segundo a pesquisadora, de 

trezentos e vinte e nove (329) cursos de formação docente, apenas trinta e nove (39) estavam 

voltados para a Educação Profissional, o que representa 12% dos cursos. Aqui também há um 

declínio, mas encontra respaldo no documento “Contribuições para o processo de construção 

dos cursos de licenciaturas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia”.  

Em relação à formação para a EPT, Machado (2008) defende a existência de 

especificidades da formação de professores para atuar nesta modalidade de educação. 

Segundo ela, o perfil deste profissional abrange três níveis de complexidade:  

 
a) desenvolver capacidades de usar, nível mais elementar relacionado à aplicação 
dos conhecimentos e ao emprego de habilidades instrumentais; b) desenvolver 
capacidades de produzir, que requer o uso de conhecimentos e habilidades 
necessários à concepção e execução de objetivos para os quais as soluções 
tecnológicas existem e devem ser adaptadas; c) desenvolver capacidades de inovar, 
nível mais elevado de complexidade relacionado às exigências do processo de 
geração de novos conhecimentos e novas soluções tecnológicas. (MACHADO, 
2008, p. 18). 

 

Por outro lado, Moura (2008) alerta-nos que parece não haver grande interesse, por 

parte dos jovens, em ingressar no curso superior que o forme para atuar na EPT, uma vez que 

a oferta desta modalidade de ensino não é ampla como a Educação Básica.  

Em relação à formação dos professores da EPT, Machado (2011) reconhece que os 

cursos de nível técnico profissional integram a Educação Básica e, portanto, os professores 

que atuam neste nível deveriam ser licenciados de acordo com o artigo 62, da Lei nº 9394/96. 

A autora denuncia que “ainda se recrutam professores para a EPT fiando-se apenas em 

formação específica e experiência prática, crendo que a constituição da docência se dará pelo 

autodidatismo” (MACHADO, 2011, p. 691). 

De acordo com dados pesquisados levantados, com base na consulta ao INEP- Sinopse 

do Professor, por Machado (2011) em 2009, do total de cinquenta e oito mil e oitocentos e 

noventa e oito (58.898) professores que atuavam na EPT 59,0% haviam cursado licenciatura, 

11,8% não possuíam curso superior, 11,7% cursaram ensino médio e 0,07% tinham apenas o 

ensino fundamental. A situação foi modificada segundo os dados de 2015: 
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TABELA 22: NIVEL DE ESCOLARIDADE DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA 

EPT44 - 2015 

NIVEL DE ESCOLARIDADE DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EPT EM 2015 

Total de 
Professores Que 
Atuam Na EPT 

Ensino  
Fundamental 

Ensino 
 Médio 

Graduação 

Com Licenciatura Sem Licenciatura 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

138.584 100 106 0,08 13.811 9,97 77.181 55,69 47.486 34,26 
FONTE: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse Estatística 
da Educação Básica referente ao ano 2015 - Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Segundo os dados de 2015 do Inep, de 138.584 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e 

oitenta e quatro) professores que atuam na EPT, 55,69% possuem licenciatura. Se somarmos 

os que não possuem curso superior (0,08% mais 9,97%), verificaremos que 10,05% não 

possuem curso superior. Se somarmos aos que não possuem licenciatura (34,26%), 

verificaremos que o número abarca 44,31%, ou seja, representa um grande desafio para a 

formação de professores dentro da própria EPT. 

Em relação à formação dos docentes em nível de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto 

Sensu), os dados revelam a necessidade de grande investimento:  

 

TABELA 23: DOCENTES PÓS-GRADUADOS QUE ATUAM NA EPT EM 2015 

DOCENTES PÓS-GRADUADOS QUE ATUAM NA EPT EM 2015 

Total de 
Professores 
Que Atuam 
Na EPT 

Professores 
que atuam na 
EPT e não 
possuem Pós-
Graduação 

Lato Sensu 

Stricto Sensu Total de 
Professores Pós-
Graduados que 
atuam 
Na EPT 

Mestrado Doutorado 

Nº Nº Nº % Nº % Nº % Nº % 

138.584 66.555 52.239 72,52 15.853 22 3.937 5,48 72.029 100 
FONTE: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse Estatística da 
Educação Básica referente ao ano 2015 - Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Da análise dos dois quadros, surpreende-nos o fato de 66.555(sessenta e seis mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco) professores que atuam na EPT não terem cursado nenhuma 

pós-graduação. Em relação aos mestrados e doutorados, consideramos também pequeno o 

número de docentes que possuem pós-graduação Stricto Sensu: 27,48% (22% dos mestres 

                                                           
44  Esclarecemos que são dados extraídos do INEP e incluem toda EPT (municipal, estadual, federal e privado), 

ou seja, as informações não se referem exclusivamente aos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia. 
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somados aos doutores, 5,48%), de forma que a formação do professor é um dos grandes 

desafios da EPT. 

Apresentamos, a seguir, dados específicos aos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia apreendidos do Censo Educação Superior de 2015: 

 

TABELA 24: FORMAÇÃO DOS DOCENTES DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FORMAÇÃO DOS DOCENTES DOS IF 

Sem  
Graduação 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
9 0,05 994 5,52 2.955 16,42 9.049 50,29 4.98845 27,72 17.995 100 

FONTE: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Sinopse Estatística 
Censo da Educação Superior referente ao ano 2015 - Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Cotejando a formação entre os docentes que atuam na EPT com a dos IF, é possível 

notar que o nível de titulação do corpo docente dos Institutos Federais pode ser considerado 

bastante elevado, visto que o percentual de docentes que concluíram a formação de nível 

Stricto Sensu atinge 78%. Os dados são muito interessantes, no entanto, não é possível 

verificar se boa parte dessa formação está relacionada à área Educacional - fator fundamental 

para um lócus de formação de professores.  

Voltando à primeira questão levantada por Machado (2011), concordamos com ela: o 

ensino médio técnico faz parte da Educação Básica e defendemos que há necessidade de uma 

formação específica para atuar na EPT.  

Lima e Silva (2011) e Lima (2013) afirmam que ao não privilegiarem a formação para 

a EPT, os IF evidenciam negligência quanto à própria formação e revelam um 

posicionamento que depõe contra si. Parece que ao não priorizar a formação para atuar na 

EPT, a instituição deixa escapar uma mensagem, implícita, de que a formação docente é 

prescindível. E não sendo necessária, como justificar a oferta institucionalizada de formação 

docente, inclusive para a educação básica?! O contraponto é apresentado por Moura (2008), 

que nos adverte quanto ao aparente pequeno interesse em cursar licenciaturas voltadas para 

atuar na EPT.  

 

                                                           
45  Notamos a discrepância dos dados referente ao número de doutores entre a “Sinopse Estatística da Educação 

Básica referente ao ano 2015” (3.937) e “Estatística Censo da Educação Superior referente ao ano 2015” 
(4.988), mas entendemos que temos que ser fieis às fontes.  
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2.2  Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

Cunha (2000a, p. 01) nos alerta que “entre as lacunas existentes na história da 

Educação no Brasil, a da Educação Profissional não é das menores”. Portanto, pesquisar a 

temática exigiu persistência e empenho para encontrar obras (muitas vezes esgotadas) e 

pesquisas que pudessem contribuir para apreensão do objeto.46  

Nessa trajetória, realizamos o estado de conhecimento para inteirar-nos das pesquisas 

realizadas sobre as licenciaturas nos Institutos Federais. Com base nas ideias de Ferreira 

(2002), procuramos mapear e sistematizar a produção de conhecimento por meio de análise de 

teses e publicações em periódicos científicos que tratassem sobre o nosso objeto de pesquisa.  

Iniciamos a consulta pela Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da 

CAPES, a delimitação da pesquisa foi de 2013 a 2016, uma vez que o site informou que 

estavam disponíveis apenas documentos de origem da Plataforma Sucupira de 2013 a 2016. 

Assim, utilizamos o filtro licenciatura nos Institutos Federais, sem utilizar aspas, e filtrando 

na área de concentração “Educação”. Encontramos três mil, novecentos e cinquenta e um 

(3.951) trabalhos. Nova filtragem foi realizada a partir da leitura dos títulos a fim de 

identificar quais trabalhos estavam, de fato, relacionados às expressões Institutos Federais ou 

a Rede Federal de Educação. Foram noventa e cinco (95) trabalhos, sendo sessenta e nove 

(69) dissertações e (26) vinte e seis teses.  

 

TABELA 25: TESES E DISSERTAÇÕES 

Dissertações Teses 

Ano Número Porcentagem Ano Número Porcentagem 

2013 20 28,98  2013 06 23,08 
2014 21 30,45  2014 08 30,77  
2015 20 28,98  2015 12 46,15  
2016 08 11,59  2016 - 0  
Total 69 100  Total 26 100  

FONTE: BDTD – Dados extraídos em junho de 2016. Elaboração: SILVA, 201647. 
 

                                                           
46  Vale ressaltar também que - considerando que a criação dos IF ocorreu em 2008, que as instituições tiveram 

que se organizar para garantir a oferta das licenciaturas, e que os cursos normalmente são de quatro anos - a 
emergência dessa formação é bem recente e verifica-se a tendência que a temática vá conquistando outros 
pesquisadores com o passar do tempo. 

47  Elaborado a partir dos dados apresentados no site: <http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/ >- Acesso 
em: 16 jun. 2016. 
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Pelos dados, é possível notar um aumento no número de teses e certa manutenção da 

média das dissertações, exceto em 2016, que acreditamos ter sido influenciada pela data da 

pesquisa, a saber: junho. 

Elegemos as teses para análise devido à profundidade teórica esperada nos cursos de 

doutorado. Partimos para a leitura dos resumos e estabelecemos como critério de seletividade 

os trabalhos que definem as licenciaturas nos Institutos Federais como objeto de pesquisa, 

identificando a possibilidade de convergência com a temática deste trabalho, ou seja, a 

formação de professores realizada nos IF.  

A partir da análise dos resumos foi possível realizar nova depuração, identificando 

melhor as pesquisas que estivessem, de fato, relacionadas ao nosso objeto de pesquisa: as 

licenciaturas nos Institutos Federais. Vinte e duas (22) teses foram desconsideradas, pois 

embora pesquisassem os IF, não estavam ligadas à problemática por nós levantada. Vale 

ressaltar que temas importantes em relação aos IF foram tratados nestas pesquisas, tais como 

sua institucionalidade, os conflitos decorrentes da “ifetização”, a gestão, a dinâmica/interesse 

do capital e a necessidade de formulação de uma identidade institucional foram abordadas. 

Outras quatro pesquisaram o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Uma (01) tratou 

especificamente dos saberes docentes necessários aos Cursos de Licenciatura à Distância em 

Ciências Naturais e Matemática. Uma tese abordou a questão da (in)existência de princípios 

e/ou práticas interdisciplinares no contexto de pesquisa, embora ressalte o potencial nesta 

direção. Quatro tiveram o ensino médio integrado como foco de investigação.  

Consideramos cinco (05) teses que tomavam as licenciaturas como objeto de pesquisa: 

 

QUADRO 12: TESES RELACIONADAS AO TEMA 

Título/Instituição/ Data Objetivos  Resultados  Autor 

Política de formação de 
professores nos Institutos 
Federais e a licenciatura 
em matemática do IFRS – 
Câmpus Bento Gonçalves' 
UNISINOS - 27/11/2014 
 

Problematizar a formação de 
professores de Matemática nos 
cursos de licenciatura dos 
Institutos Federais de Educação 
Ciência e Tecnologia (IF), 
enfocando essa formação na 
especificidade do IFRS-Câmpus 
Bento Gonçalves (RS). 

os estudantes do curso 
não consideram como 
objetivo principal de 
sua formação a 
docência na Educação 
Básica .  

BAVARESCO, 
Delair. 

A constituição e a 
implantação dos Institutos 
Federais no contexto da 
expansão do Ensino 
Superior no Brasil: o caso 
do IFC – Campus Rio do 
Sul 

Analisar a criação e a 
implantação do IFC Campus 
Rio do Sul, com vistas a 
verificar as características dessa 
nova identidade institucional, 
sobretudo no que se refere à 
tríade ensino-pesquisa-extensão 

Os Institutos, como 
modelo alternativo e de 
gênese voltada para 
formação profissional, 
podem atender as 
demandas do capital, 
sem a resistência 

TAVARES, 
Moacir Gubert.  
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FONTE: BDTD – Extração: junho de 2016. 
Elaboração: SILVA, 2016. 

 

Das cinco (05) teses, duas (02) foram descartadas, pois embora tratassem das 

licenciaturas nos IF, abordam focos diferentes: Bavaresco (2014) pesquisou as políticas de 

formação na licenciatura em Matemática no Campus Bento Gonçalves e concluiu que esta é 

ineficaz, uma vez que os discentes não almejam a docência em suas expectativas 

profissionais; Motta (2015) buscou pesquisar especificamente a formação inicial, mas com 

foco na formação para educação inclusiva. Assim, três foram estudadas com especial atenção, 

visto que os objetos de pesquisa estão estreitamente relacionados ao desta pesquisa: Tavares 

(2014), Flach (2014) e Verdum (2015).  

Tavares (2014) busca compreender por que foi confiado aos recém criados Institutos 

Federais a ampliação e a interiorização do Ensino Superior. O pressuposto era que as 

universidades públicas têm um histórico de resistência às demandas do capital e, neste 

contexto, supuseram que os Institutos, como modelo alternativo e de gênese voltada para a 

Universidade Estadual de 
Ponta Grossa - 31/10/2014 
 

e aos vínculos estabelecidos 
com os arranjos produtivos 
locais 

histórica das 
Universidades 
Federais. 

Formação de professores 
nos Institutos Federais: 
estudo sobre a 
implantação de um curso 
de licenciatura em um 
contexto de transição 
institucional 
UNISINOS - 28/08/2014 

Compreender como está 
ocorrendo o processo de 
consolidação dos cursos de 
licenciatura nos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, tomando como 
objeto de análise as experiências 
desenvolvidas por um curso de 
licenciatura de um Instituto 
Federal situado no Rio Grande 
do Sul 

A comunidade que 
recebe esta nova 
instituição ainda 
necessita aprimorar seu 
entendimento sobre a 
real dimensão que as 
oportunidades trazidas 
a partir do cenário de 
atuação dos IF.  

FLACH, Angela.  
 
 

Formação inicial de 
Professores para Educação 
Básica no contexto dos IF: 
propondo indicadores de 
qualidade, a partir de um 
estudo de caso no IFRS 
PUC RS - 13/01/2015 
 

Construir indicadores de 
qualidade para a formação 
inicial, no contexto dos IF. 

A gestão, o currículo, 
as práticas 
pedagógicas, e a 
formação de 
formadores, para os 
quais foram 
construídos indicadores 
de qualidade. Em todas 
elas, a característica da 
verticalização do 
ensino foi enfatizada. 

VERDUM, 
Priscila de Lima. 
 

Formação de professores 
para o contexto da 
educação inclusiva: O 
Instituto Federal do 
Espírito Santo e os fatores 
atuantes sobre seus 
espaços formativos  
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - 
28/05/2015 

Identificar as dimensões 
políticas, culturais e de práticas 
presentes nos espaços de 
formação inicial de Professores 
de dois campi do Instituto 
Federal do Espírito Santo para 
atuação em contextos da 
educação inclusiva e da 
diversidade 

Os IF apresentam 
dimensões políticas, 
culturais e de práticas 
pouco favoráveis a uma 
formação para a 
perspectiva inclusiva. 

MOTTA, Glaucio 
Rodrigues. 
 



125 

 

formação profissional, poderiam atender tais demandas. Um dado interessante apresentado 

pelo autor é que embora a identidade das escolas federais tenha sido marcada pelo governo 

militar, houve um movimento de superação e negação, ao oferecer uma formação mais ampla 

que a profissionalização restrita principalmente para prosseguimento de estudos no ensino 

superior. A pesquisa buscou analisar a questão geral apresentada, mas a partir do caso 

específico do IFC – Campus Rio do Sul. A tentativa era analisar o processo de “ifetização” da 

Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul. Para tanto, além da análise de documentos, 

entrevistou vinte e cinco (25) docentes e doze (12) técnico-administrativos. Os critérios de 

escolha dos sujeitos vivenciaram a fase de implantação do Ensino Superior, entre os anos de 

2008 a 2012. Fatores decisivos pela opção pela “ifetização”: o receio de estagnação da 

instituição que não o aderisse, a possibilidade de ofertar Ensino Superior e a reestruturação do 

plano de carreira. A pesquisa revela que a opção pelo processo de “ifetização” - e não pela 

ampliação das universidades públicas federais ou pelo processo de “cefitização” - está 

relacionada à tentativa de garantir a oferta de cursos técnicos que poderia ser suplantada pela 

oferta do Ensino Superior, uma vez que havia muitos pedidos dos CEFET que almejavam 

atingir o status de Universidade Tecnológica, a exemplo do Paraná, embora não descarte a 

existência de maior flexibilização dos IF diante dos interesses do capital.  

Flach (2014) pesquisou sobre a formação de professores nos Institutos Federais, 

especificamente sobre a implantação de um curso de licenciatura em um contexto de transição 

institucional. A questão norteadora foi “Como as políticas de Professores para Educação 

Básica, propostas para os Institutos Federais, estão sendo colocadas em prática?". O estudo de 

caso foi realizado no Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal do Rio Grande do Sul na 

implantação da licenciatura em Física. Foram realizadas sete (07) entrevistas 

(semiestruturadas) com docentes (coordenadores de curso, diretores de ensino, que atuam nas 

licenciaturas e ensino médio integrado, das áreas pedagógicas) com pelo menos dez (10) anos 

de atuação na rede federal. A pesquisa apresenta, de forma crítica, a formação de Professor 

como uma “eterna emergência”.  

Um aspecto interessante é a distinção do processo de “cefetização” na década de 1970, 

quando foram criados apenas três CEFET (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) do que 

ocorreu a partir da década de 1990. No primeiro caso, é de acréscimo nas atribuições das 

Escolas Técnicas, que passariam também a oferecer Ensino Superior e ocorreu um 

investimento significativo na infraestrutura daquelas instituições. No segundo, sob alcunha de 

“cefetinhos”, as instituições estavam sujeitas à oferta de cursos pós-médio e tecnólogos. 

Nesse sentido, deveriam oferecer cursos superiores alternativos, cumprindo com as 
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orientações dos organismos internacionais que indicavam o atendimento com menores custos 

em relação às universidades. A oferta de licenciatura é apresentada como um dos objetivos 

dos CEFET, no entanto, restrita às áreas científicas e tecnológicas. A pesquisa registra 

também os anseios dos CEFET em tornarem-se Universidades Tecnológicas. 

A pesquisadora reafirma que a preocupação com a formação de professores não é algo 

recente nas instituições de Educação Profissional, no entanto, em geral, historicamente foi 

caracterizada pelo apelo emergencial e descontínuo. Outro aspecto apresentado foi o fato de 

haver poucos cursos de licenciatura voltados para a formação de professores para atuar na 

Educação Profissional e Tecnológica. Além disto, Flach (2014) apresenta autores que criticam 

a obrigatoriedade da oferta de cursos de licenciatura (ARRUDA, 2010; OTRANTO, 2011). 

Os argumentos desses autores voltam-se para a descaracterização da instituição que deverá 

ofertar apenas 50% dos cursos que os originaram e pelo receio de minimização e 

desqualificação da profissão docente. Entre os desafios, a pesquisadora ainda aponta a 

remoção e a redistribuição dos docentes, a rotatividade (tanto por parte dos Professores 

quanto pelos coordenadores de cursos), a articulação entre Ensino Superior e Educação 

Básica, a elaboração de um modelo diferente da universidade. Em contrapartida, destaca a 

dedicação exclusiva, a concepção presente que o Professor deve ser pesquisador de sua 

prática, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica, a estrutura não departamentalizada dos IF que permite uma 

proximidade entre docentes e discentes. Conclui que embora haja muito ainda a conquistar, 

passos importantes foram dados, principalmente em relação a possibilidade de 

estabelecimento de diálogo (tão necessário) entre os docentes. 

Verdum (2015) defende a tese de que os Institutos Federais, com sua “estrutura 

verticalizada de ensino e com a formação baseada na tríade ensino, pesquisa e extensão, são 

instituições que têm condições de ofertar a formação inicial de Professores para Educação 

Básica de qualidade, se concebidas e planejadas ações estratégicas para considerarem as 

características e o seu contexto institucional”. Afirma que, em 2015, os IF ofertavam 

quatrocentos e vinte (42048) cursos de licenciatura e destes apenas 5% são para formação de 

professores para atuar na Educação Profissional e, destes, 4% (quatro por cento) são na 

modalidade à distância. Sobre o desafio da qualidade na educação superior, Verdum (2015) 

alega que há consenso sobre a dificuldade de articulação entre teoria e prática. Aponta a 

                                                           
48  Os dados apresentados pela autora (465) diferem do pesquisador (420), certamente porque extraíram os dados 

em anos diferentes. 
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verticalização do ensino como fator relevante para a oferta de formação inicial de qualidade e 

a investigação avança na tentativa de elencar as dimensões necessárias a essa formação.  

A pesquisadora realizou um estudo de caso nos campi Bento Gonçalves e Caxias do 

Sul, ambos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Além da análise de documentos, foram 

utilizadas entrevistas com sete gestores (pró-reitores, diretores de ensino e coordenadores de 

curso) sendo estes servidores com mais de dez anos de atuação na instituição e questionário 

com os cinquenta alunos (trinta e quatro no último ano do curso e dezesseis em outros anos). 

Eis alguns postulados apresentados pela autora: a universalidade do acesso ao Ensino 

Superior, uma vez que este não tem sido território exclusivo das elites, como no passado; a 

necessidade de formação constante pelo Professor, devido ao avanço da ciência e as 

exigências sociais; a influência da Organização de Cooperação de Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) quanto aos rumos da formação de professores, uma vez que as soluções 

apontadas por ele, na maioria das vezes, se fundamentam em sua melhoria
49

; reitera a 

denuncia de Freitas (2003) de que as políticas atuais representam um retorno ao tecnicismo 

presente nos anos de 1970; também apresenta o pensamento de Lima (2012), que afirma que 

as Licenciaturas nos IF apresentam uma preeminência de uma formação mais pragmática em 

relação à teoria, revelando precária atenção às dimensões éticas e políticas, estando mais 

propensas aos apelos econômicos do capital; a baixa procura pelos cursos de licenciatura, 

decorrente da pouca atratividade da profissão docente, também é verificada nos IF.  

Os indicadores de qualidade para a formação de professores para a Educação Básica, 

no contexto do IFRS, apresentados pela pesquisadora estão relacionados às seguintes 

dimensões: gestão, currículo, práticas pedagógicas e formação de professores, tomando a 

verticalização do ensino e a tríade ensino, pesquisa e extensão como o diferencial para 

potencializar inovações no currículo e na prática pedagógica.  

Interessante ressaltar que os três (03) pesquisadores são docentes do quadro 

permanente da Rede Federal de Educação. Isto demonstra a preocupação de buscar caminhos 

viáveis à construção de identidade das licenciaturas dos IF. É importante dizer que vários 

temas foram apontados nas três (03) pesquisas, entre eles sobressaiu a historicidade da 

instituição marcada por resistência e reformulação de suas funções, e, por consequência, a 

busca pela construção da identidade.  

 

                                                           
49  A pesquisadora se pauta em Maués (2003, 2011) e apresenta algumas das propostas do OCDE, entre elas a 

indicação de implantação de processos de certificação e avaliação dos Professores, 
universitarização/profissionalização, ênfase na prática, formação continuada, Educação a Distância e 
pedagogia das competências.  
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2.3 Revista Brasileira de Educação: 1995-2016 

 

Quanto à Revista Brasileira de Educação, analisamos as sessenta e oito (68) edições 

disponibilizadas pelo site da ANPED (http://www.anped.org.br/site/rbe/rbe) entre os dias 11 a 

14 de novembro de 2016. Optamos pela análise de todas as edições, de 1995 a 2016, por 

temer não haver um número razoável de publicações acerca da temática trabalhada nesta 

pesquisa, ou seja, as licenciaturas nos Institutos Federais.  

O critério estabelecido era realmente encontrar artigos que tratassem especificamente 

sobre as licenciaturas nos Institutos Federais, no entanto, ficamos atentos sobre os aspectos 

que envolvessem a Educação Profissional e Tecnológica ou a formação de professores. A 

nossa expectativa era encontrar, a partir de 2008, alguns trabalhos que abordassem a temática. 

Foram lidos os títulos dos artigos da edição zero a sessenta e sete (67). De 623(seiscentos e 

vinte e três) artigos não há um que trate especificamente das licenciaturas nos IF. Esse dado é 

bastante relevante, uma vez que a ausência nos indica a existência de um espaço que 

necessariamente precisa ser ocupado, e mais, que historicamente há negligência com a 

formação do profissional da EPT que é, essencialmente, docente.  

Chamou-nos, particularmente, a atenção o fato do artigo “Políticas de formação 

docente para a Educação Básica no Brasil: embates contemporâneos” de Barretto (2015) entre 

as várias políticas de formação docente não discutir as Licenciaturas nos Institutos Federais. 

Verdade que há artigos sobre a formação de professores - totalizam quarenta e dois 

(42), mas não mencionam o objeto desta pesquisa. É interessante notar que alguns temas 

importantes são abordados: gênero, educação infantil, educação indígena, tecnologias da 

informação, entre outros. Apenas um (01) nos remete à Educação Profissional: “Saberes da 

docência de Professores da Educação Profissional” SILVA JÚNIOR, G.S., GARIGLIO, J. Â. 

O artigo é resultado de uma pesquisa de mestrado em educação tecnológica do Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) e busca elucidar, entre outros 

aspectos, quais os saberes necessários para ensinar na Educação Profissional.  

Dois elementos importantes à discussão são apontados pelos autores: a valorização do 

domínio do conteúdo (saber fazer, saber técnico, por exemplo) em detrimento ao saber 

pedagógico, e o fato de a formação de professores para Educação Profissional ser tratada 

como algo emergencial, com propostas aligeiradas e superficiais, afirmando, inclusive, que o 

tema não tem sido tratado nem mesmo pela Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE). Segundo os autores, esse desinteresse pela formação 

dos Professores da Educação Profissional só reforça a ideia muito presente nas instituições: de 
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que tais profissionais não pertencem à área da educação e que lhes basta o conhecimento 

técnico. 

 

QUADRO 13:  ARTIGOS FILTRO FORMAÇÃO DE PROFESSORES ANÁLISE DA 

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

Título  Autores Edição/ Ano 

Memória e autobiografia: formação de 
mulheres e formação de Professoras 

SOUSA, Cynthia Pereira de; 
CATANI, Denice Barbara; 
CORTEZ, Maria Cecília, 
SOUZA, Christiano de; BUENO, 
Belmira Oliveira  

N 2/1995 

Trabalho docente e relações de gênero: 
algumas indagações 

CARVALHO, Marília Pinto de  

Leitura e escrita de Professores: da prática de 
pesquisa à prática de formação 

KRAMER, Sonia  
N 7/1998 

Trabalho e visão de mundo: ciência e 
tecnologia na formação de professores 

MENEZES, Luis Carlos de  

Alfabetização e formação dos Professores da 
escola primária 

CHARTIER, Anne-Marie  N 8/1998 

Pesquisa sobre a formação de professores: o 
conhecimento sobre aprender a ensinar 

MARCELO, Carlos  
N 9/1998 

Tendências da pesquisa sobre formação de 
professores nos Estados Unidos 

ZEICHNER, Kenneth M.  

Formar Professores em contextos sociais em 
mudança: prática reflexiva e participação 
crítica 

PERRENOUD, Philippe  N 12/1999 

Saberes profissionais dos Professores e 
conhecimentos universitários: elementos para 
uma epistemologia da prática profissional dos 
Professores e suas consequências em relação à 
formação para o magistério 

TARDIF, Maurice  N 13/2000 

História da formação de professores TANURI , Leonor Maria  N 14/2000 
Análise dos trabalhos do GT Formação de 
professores: o que revelam as pesquisas do 
período 1992-1998 

BRZEZINSKI, Iria; GARRIDO, 
Elsa 

N 18/2001 

Formação de professores exige rede! PRETTO, Nelson De Luca N 20/2002 

Formação de professores na perspectiva do 
Movimento dos Professores Indígenas da 
Amazônia 

CAVALCANTE, Lucíola Inês 
Pessoa 

N 22/2003 

 Reformas do Estado e da educação e as 
políticas públicas para a formação de 
professores a distância: implicações políticas e 
teóricas 

SILVA JÚNIOR, João dos Reis N 24/2003 

 Buscando caminhos nos processos de 
formação/autoformação 

LEITÃO, Cleide Figueiredo N 27/2004 

O conhecimento matemático do 
Professor: formação e prática docente na 
escola básica 

MOREIRA, Plínio 
Cavalcanti; DAVID, Maria 
Manuela Martins Soares N 28/2005 

O não-lugar dos Professores nos entrelugares 
de formação continuada 

CARVALHO, Janete Magalhães 
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As tecnologias da informação e da 
comunicação na formação de professores 

BARRETO, Raquel Goulart; 
GUIMARÃES, Glaucia Campos; 
MAGALHÃES, Ligia Karam 
Corrêa de; LEHER, Elizabeth 
Menezes Teixeira 

N 31/2006 

Análise das políticas públicas para formação 
continuada no Brasil, na última década 

GATTI, Bernardete A. 
N 37/2008 

Desafios e potencialidades da escrita na 
formação docente em matemática 

FREITAS, Maria Teresa 
Menezes; FIORENTINI, Dario 

Reformas educativas, formação e 
subjectividades dos Professores 

FERREIRA, Fernando Ilídio 
N 38/2008 

Aulas compartilhadas na formação de 
licenciandos em matemática 

SOARES, Eduardo Sarquis; 
GOULART, Maria Inês Mafra 

O aperfeiçamento docente no Chile (1990-
2007): estado versus mercado? 

DONOSO DÍAZ, Sebastián N 39/2008 

Docência, cinema e televisão: questões sobre 
formação ética e estética 

FISCHER, Rosa Maria Bueno 
N 40/2009 

Formação de professores: aspectos históricos e 
teóricos do problema no contexto brasileiro 

SAVIANI, Dermeval 

Formação de professores e pedagogias 
críticas: é possível ir além das narrativas 
redentoras? 

FISCHMAN, Gustavo E.; 
SALES, Sandra Regina 

N 43/2010 

A educação de jovens e adultos em áreas de 
reforma agrária: desafios da formação de 
educadores do campo 

SILVA, Lourdes Helena da; 
COSTA, Vânia Aparecida; 
ROSA, Walquíria Miranda 

N 46/2011 

Abordagens na formação de professores: uma 
reconstrução aproximativa do campo 
conceitual 

DEVECHI, Catia Piccolo Viero; 
TREVISAN, Amarildo Luiz 

N 47/2011 

Formação continuada de Professores para a 
diversidade cultural: ênfases, silêncios e 
perspectivas 

CANEN, Ana; XAVIER, Giseli 
Pereli de Moura 

N 48/2011 

História da educação e formação de 
professores 

Mcculloch, Gary 

N 49/2012 Análisis crítico de las políticas de formación 
de directivos escolares en Chile: 1980-2010 

DONOSO, Sebastián; 
BENAVIDES, Nibaldo; 
CANCINO, Víctor; CASTRO, 
Moyra; LÓPEZ, Leopoldo 

Formação de professores, educação infantil e 
diversidade étnico-racial: saberes e fazeres 
nesse processo  

DIAS, Lucimar Rosa N 51/2012 

Política de educação especial na perspectiva 
inclusiva e a formação docente no Brasil 

GARCIA, Rosalba Maria Cardoso N 52/2013 

Política de formação de professores para a 
Educação Básica: a questão da igualdade 

SOUZA, Valdinei Costa N 58/2014 

Saberes da docência de Professores da 
Educação Profissional 

SILVA JÚNIOR, Geraldo 
Silvestre; GARIGLIO, José 
Ângelo 

N 59/2014 

Didática, temporalidade e formação docente VERGARA, Marcela Gaete 

N 62/2015 

Pesquisa-formação e história de vida: 
entretecendo possibilidades em educação 
inclusiva 

ANJOS, Hildete Pereira dos 

Reconfiguração do trabalho docente: um 
exame a partir da introdução de programas de 
intervenção pedagógica 

Gandin, Luís Armando; LIMA, 
Iana Gomes de 
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Fonte: site da ANPED – Extração: novembro de 2016 
Elaboração: SILVA, 201650. 

 

Da análise da Revista Brasileira de Educação, também observamos que de 623 

(seiscentos e vinte e três) artigos, apenas 9 (nove) abordam a Educação Profissional, 

entretanto, o tema mais mencionado foi o Ensino Médio Integrado. Assim, parece-nos que a 

tendência é realmente que a identidade da EPT, ao longo dos anos, foi estabelecida pela oferta 

desta modalidade. 

 

2.4 Revista Trabalho e Educação: 2008-2016 
 

A Revista Trabalho e Educação, de publicação quadrimestral, foi escolhida por ser 

organizada pelos docentes e pesquisadores do Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação 

(NETE), no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação (FAE), na Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e, principalmente, por ter entre suas temáticas51 a Educação 

Profissional e Tecnológica e a Formação de professores. A expectativa foi de que ao abordar a 

EPT, a revista apresentasse alguns artigos discorrendo sobre as licenciaturas nos IF. 

A edição de número zero da Revista Trabalho e Educação é datada de 1996, mas para 

a delimitação da pesquisa optamos pelo período de 2008 - ano de criação dos IF – até 2016, 

analisando os exemplares disponibilizados no site (http://www.portal.fae.ufmg.br/ 

revistas/index.php/trabedu/issue/archive). O critério estabelecido foi selecionar artigos que 

tratassem sobre as licenciaturas nos Institutos Federais.  

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 a 18 de novembro de 2016 e foram analisados 

vinte e sete (27) exemplares da referida revista, totalizando duzentos e sessenta e seis (266) 
                                                           
50  Elaborado a partir dos dados apresentados no site: <http://www.portal.fae.ufmg.br/revistas/index. 

php/trabedu/issue/archive> - Acesso em: 18 nov. 2016. 
51  Temáticas contempladas pela Revista Trabalho e Educação: Educação Profissional e Tecnológica; Trabalho e 

Profissionalização Docente; Movimentos Sociais, Sindicatos, Trabalho e Educação; Trabalho, Políticas 
Públicas e Formação Humana; Linguagem e Trabalho; Filosofia e Trabalho; Educação a distância; 
Tecnologias e trabalho docente; Educação e Trabalho; Trabalho e Educação no Campo; Educação de Jovens e 
Adultos; Formação de Trabalhadores; Ergologia, ergonomia, análise da atividade do trabalho; Formação de 
professores; Condições de Trabalho e saúde do trabalhador; Saberes, Valores e Competências no Trabalho. 

“Que tipo de aluno é esse?”: psicologia, 
pedagogia e formação de professores 

LIMA, Ana Laura Godinho; 
CATANI, Denice Barbara 

 
Políticas de formação docente para a Educação 
Básica no Brasil: embates contemporâneos 

BARRETTO, Elba Siqueira de Sá 

 Teorias Subjetivas sobre Professores e sua 
Formação Profissional 

MARTÍNEZ, David Jorge 
Cuadra; AHUMADA, Jorge René 
Catalán 

N 65/2016 
Aprendizagem evolutiva na formação de 
professores: continuidade entre as certezas da 
ação e os acertos discursivos 

DEVECHI, Catia Piccolo VIERO; 
TAUCHEN, Gionara; 
TREVISAN, Amarildo Luiz 
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artigos. Destes, trinta e cinco (35) referem-se à Educação Profissional e Tecnológica. Eles se 

reportam à Educação de Jovens e Adultos, ao Ensino Médio integrado ao Técnico, à política 

de expansão, entre outros. Há poucos artigos sobre a formação de professores para a 

Educação Profissional e Tecnológica (quatro), mas nenhum deles cita as licenciaturas nos 

Institutos federais de Educação.  

Parece-nos pertinente que a revista do Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação 

(NETE), considerando o compromisso político e social dos IF com a classe trabalhadora, 

discutisse as licenciaturas. Seria oportuno apresentar análises tanto de sua inserção na política 

de expansão da rede federal de educação, quanto aos seus propósitos, considerando inclusive 

que estes profissionais, os licenciados, atuarão com a formação dessa mesma classe. Nesse 

sentido, torna-se imprescindível analisar os propósitos, os currículos e as possibilidades de 

formação crítica e compromissada com a classe trabalhadora. 

Vale ressaltar que embora não tratem especificamente das licenciaturas, alguns artigos 

contribuíram com a pesquisa. Araújo (2008), no artigo “Formação de docentes para a 

Educação Profissional e Tecnológica: por uma pedagogia integrada da Educação 

Profissional”, ressalta que estratégias de formação são indissociáveis dos projetos de 

desenvolvimento e que todas as decisões acerca da Educação Profissional estão ligadas à 

opção política da sociedade que se deseja, em uma perspectiva de transformação ou 

manutenção. Denuncia também que a formação de docentes para EPT foi, historicamente, 

tratada de forma pontual, marginal e secundariamente.  

Aranha (2008), no artigo “Formação docente para a Educação Profissional: 

especificidade da área da saúde” ressalta que  

 
A licenciatura é concebida, via de regra, como uma atividade menor, no âmbito das 
universidades e outros centros de formação superior. É comum escutar-se frases tais 
como “formar pesquisador ou formar Professor” entre Professores do ensino 
superior, numa clara contraposição entre formação docente e atividade de pesquisa. 
Esta dualidade persegue a formação docente e o trabalho docente, que se tornam 
atividades rotineiras e pouco reflexivas, e o docente se transfigura em um mero 
implementador de tarefas, sem possuir a capacidade de questionar e avaliar a sua 
prática. (ARANHA, 2008, p. 133-134). 

 

A autora denuncia que os governantes e a sociedade dispensam um tratamento, por 

meio das políticas públicas, que, em geral, desqualifica a EPT e que a formação para seus 

docentes tem ocorrido por via de treinamentos aligeirados. Relaciona esse posicionamento, 

essencialmente político, ao público que historicamente essas instituições atendem.  

Amorim, Moreira, Silva e Dore (2013), no artigo “A organização da Educação 

Profissional e a questão do dualismo escolar”, reiteram que a Lei nº 8.498/1994 abriu a 
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possibilidades das escolas federais se tornarem CEFET, mas este é descaracterizado pelo 

Decreto 2.406/1997, e somente doze (12) escolas aderiram à proposta. Apontam, no mesmo 

período, que ocorreu a extinção da educação geral nas escolas técnicas federais sob alegação 

de que não era seu papel a preparação para o ensino superior como estava ocorrendo.  

Soares e Oliveira (2015), com o artigo “Políticas para a Formação de professores para 

Educação Profissional: Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes (PEFPD) – 

Desafios e Possibilidades”, como nós, verificaram as escassas pesquisas sobre a formação de 

professores para Educação Profissional e Tecnológica: 

 
Embora se constate a necessidade de uma maior compreensão dos espaços 
formativos de docentes para a Educação Profissional, percebeu-se, através de um 
“Estado da Arte” realizado por André (2000), Brzezinski (2006), Kuenzer (2008, 
2010) e Oliveira (2005, 2008), que existem poucos estudos que contemplam as 
especificidades presentes na capacitação de docentes para essa modalidade de 
educação. Oliveira (2011) enfatiza que pesquisas centradas na formação docente 
para a Educação Profissional no País têm sido desenvolvidas de forma descontínua e 
espaçada, geralmente atendendo às necessidades sociais e políticas de determinados 
momentos sócio- históricos. Machado (2008) reforça a tese de Oliveira (2011), ao 
considerar que, historicamente, no Brasil, tem sido constatada uma carência de 
políticas públicas focalizadas na formação de docentes, em especial para a Educação 
Profissional, se construindo como “algo especial”, emergencial, destituído de uma 
integridade própria, carecendo de um marco regulatório. (2015, p. 168-169, grifo das 
autoras). 

 

O artigo resulta de uma pesquisa de mestrado sobre o programa de formação. As 

autoras, embora apresentem bons resultados quanto ao programa, reivindicam a urgência de 

criação de licenciaturas consistentes que atendam às particularidades e às carências intrínsecas 

à Educação Profissional e Tecnológica. 

 

3  As Licenciaturas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia nos 

Documentos  

 

Percebemos a necessidade de analisar alguns documentos a fim de investigar indícios 

que nos ajudassem a compreender as orientações, constituições e características das 

Licenciaturas nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Com esse intuito, 

pesquisamos documentos internacionais, documentos nacionais e documentos publicados pela 

SETEC acerca das licenciaturas.  
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3.1 Documentos Internacionais 

 

A década de 1990 é reconhecida, por muitos pesquisadores - como Libâneo (2013), 

Shiroma e Evangelista (2003) e Tello (2011) - como o marco inicial do neoliberalismo na 

educação. A partir da Conferência realizada em Jomtien na Tailândia, entre 5 a 9 de março de 

1990, vários países assinaram a “Declaração Mundial sobre Educação para Todos” se 

comprometendo com as modificações definidas pelos organismos internacionais. No Brasil, 

várias reformas educacionais ocorreram a partir dessas orientações externas. Dez anos depois, 

o compromisso com esses interesses foi reafirmado em Dakar, Senegal, em outra edição da 

Conferência Mundial em defesa da “Educação para Todos”.  

A partir desses acordos, diversos documentos e programas foram elaborados, tais 

como: os Parâmetros Curriculares Nacionais (1996), o Plano Decenal Educação Para Todos 

(1993-2003), Mais Educação (2007), Bolsa Família (2004), Pacto pela Educação, entre outros 

- com intuito de direcionar os rumos da educação nos países que assumiram compromisso 

com os organismos internacionais multilaterais. Buscar compreender essa situação representa 

assumir uma atitude política de denúncia e de retomada da reconstrução da autonomia, pois a 

consciência da situação de opressão é condição para a resistência e superação (LIBANEO, 

2013).  

Com esse intuito, apresentamos, a seguir, a análise dos documentos elaborados nestas 

duas conferências internacionais, buscando indícios que remetem às licenciaturas nas 

instituições originalmente voltadas para a Educação Profissional.   

a) Jomtien e a Declaração Mundial de Educação para Todos: O discurso a favor da 

aprendizagem básica 

Participaram da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, cento e cinquenta e 

cinco (155) nações e cento e cinquenta (150) organizações não governamentais (ONGs). O 

evento retomou a Declaração Universal dos Direitos Humanos assinado no ano de 1948, por 

isto, em várias partes do documento, o direito à educação é apresentado como um 

compromisso renovado. A preocupação com a Educação Básica 52 prevalece. O termo é 

mencionado oitenta e oito (88) vezes. A Declaração Mundial de Educação para Todos consta 

de dez (10) artigos e um Plano de Ação (diretrizes para elaboração de plano de ação dos 

diversos países).  

                                                           
52  Libâneo (2016) adverte que o termo Aprendizagem Básica é compreendido como aprendizagem mínima, 

conteúdos mínimos, tomando a escola como lugar de acolhimento e não de aprendizagem de conceitos 
científicos.  



135 

 

QUADRO 14:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM À FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES - DECLARAÇÃO MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PARA 

TODOS - JOMTIEN 

DECLARAÇÃO MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS - MARÇO DE 1990 

Artigo 4 – Concentrar a atenção na aprendizagem  

1. [...] A Educação Básica deve estar centrada na aquisição e nos resultados efetivos da 
aprendizagem, e não mais exclusivamente na matrícula, frequência aos programas estabelecidos e 
preenchimento dos requisitos para a obtenção do diploma. Abordagens ativas e participativas são 
particularmente valiosas no que diz respeito a garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos 
esgotar plenamente suas potencialidades. Daí a necessidade de definir, nos programas educacionais, 
os níveis desejáveis de aquisição de conhecimentos e implementar sistemas de avaliação de 
desempenho. 
Artigo 7 – Fortalecer as alianças 

[...] as condições de trabalho e a situação social do pessoal docente, elementos decisivos no 
sentido de se implementar a educação para todos, devem ser urgentemente melhoradas em todos 
os países signatários da Recomendação Relativa à Situação do Pessoal Docente OIT/UNESCO 
(1966). Alianças efetivas contribuem significativamente para o planejamento, implementação, 
administração e avaliação dos programas de Educação Básica.  

PLANO DE AÇÃO 

4. O objetivo último da Declaração Mundial sobre Educação para Todos é satisfazer as 
necessidades básicas da aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. O esforço de longo 
prazo para a consecução deste objetivo pode ser sustentado de forma mais eficaz, uma vez 
estabelecidos objetivos intermediários e medidos os progressos realizados.  

9. Sempre que possível, deve-se estabelecer níveis de desempenho para os aspectos 
anteriormente indicados.  

10. O primeiro passo consiste em identificar, de preferência mediante um processo de 
participação ativa, envolvendo grupos e a comunidade, os sistemas tradicionais de aprendizagem 
que existem na sociedade e a demanda real por serviços de Educação Básica , seja em termos de 
escolaridade formal, seja em programas de educação não-formal. [...] Significa também capitalizar 
o uso dos meios tradicionais e modernos de informação e de tecnologias para educar o público 
em questões de interesse social e apoiar as atividades de Educação Básica .  

21. As estratégias específicas, orientadas concretamente para melhorar as condições de 
escolaridade, podem ter como foco: os educandos e seu processo de aprendizagem; o pessoal 
(educadores, administradores e outros); o currículo e a avaliação da aprendizagem; materiais 
didáticos e instalações. Essas estratégias devem ser aplicadas de maneira integrada; sua elaboração, 
gestão e avaliação devem levar em conta a aquisição de conhecimentos e capacidades para 
resolver problemas, assim como as dimensões sociais, culturais e éticas do desenvolvimento 
humano. A formação dos educadores deve estar em consonância com os resultados pretendidos, 
permitindo que eles se beneficiem simultaneamente dos programas de capacitação em serviço e 
outros incentivos relacionados à obtenção desses resultados; currículo e avaliações devem refletir 
uma variedade de critérios, enquanto os materiais, inclusive a rede física e as instalações, devem 
seguir a mesma orientação. Em alguns países, a estratégia deve incluir mecanismos para 
aperfeiçoar as condições de ensino e aprendizagem, de modo a reduzir o absenteísmo e ampliar 
o tempo de aprendizagem. Para satisfazer as necessidades educacionais de grupos que não 
participam da escolaridade formal, fazem-se necessárias estratégias apropriadas à educação não-
formal.  
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26. A qualidade e a oferta da Educação Básica podem ser melhoradas mediante a 
utilização cuidadosa das tecnologias educativas. Onde tais tecnologias não forem amplamente 
utilizadas, sua introdução exigirá a seleção e/ou desenvolvimento de tecnologias adequadas, 
aquisição de equipamento necessário e sistemas operativos, a seleção e treinamento de Professores e 
demais profissionais de educação aptos a trabalhar com eles.  

FONTE: site UNESCO Extração: fevereiro de 2017 
Elaboração: SILVA, 2017. 

 

No documento não há indicação direta à Educação Profissional Tecnológica ou 

licenciaturas, mas indícios que remetem aos ajustes que interferiram nos rumos da educação 

brasileira, como: 

- A clara evidência de investimento na Educação Básica53, sem mencionar o outro nível de 

ensino; 

- Cobrança dos resultados efetivos da aprendizagem, ou seja, uma educação voltada para a 

garantia de habilidades e competências;54  

- Recomendação da criação de sistemas de avaliação de desempenho; 

- Supervalorização das tecnologias da informação, como se a melhora da qualidade na 

educação estive assegurada pela introdução dessas tecnologias55.  

- A concepção de educação com alívio da pobreza, como se o acúmulo de capital e sua 

escassez não fizessem parte da estrutura, da dinâmica do capital, como se a educação pudesse 

resolver uma questão que não foi criada por ela (EVANGELISTA, 2013). 

 

b) Dackar e Educação para Todos: a Convocação para a Ação Coletiva 

 

Dez (10) anos depois da Conferência em Jomtien, foi elaborada, com o mesmo 

propósito, a Declaração “Educação para Todos” em Dakar, mas já com o intento de deflagrar 

ações coletivas. Estas eram as palavras de ordem: ações e coletivo, ou seja, uma cobrança 

para que as indicações fossem efetivadas. A intenção era reforçar os compromissos com a 

                                                           
53  Ao atender a esta exigência, caminhamos rumo à pedagogia das competências. Sobre isto, Libâneo (2016, p. 

49) esclarece: “dentro da grande armação que são as políticas de alívio da pobreza, está o currículo 
instrumental ou de resultados imediatos, que se caracteriza como um conjunto de conteúdos mínimos 
necessários ao trabalho e emprego, associado ao currículo de convívio e acolhimento social, com forte apelo à 
inclusão social e ao atendimento da diversidade social, visando a formar para um tipo de cidadania baseado na 
solidariedade e na contenção de conflitos sociais. Ambos são adotados, presentemente, na maioria dos estados 
brasileiros.”  

54  Sobre a pedagogia das Competências ler: RAMOS, Marise Nogueira. A Educação Profissional pela 

Pedagogia das Competências e a superfície dos documentos oficiais. In: <http://escoladegestores.mec.gov.br/ 
site/8-biblioteca/pdf/mn_ramos.pdf>> 

55  Posicionamento absurdo, pois coloca no recurso didático o potencial que ele não possui. Além disto, 
desconsidera a realidade de várias escolas que não possuem nem energia elétrica e camufla o interesse 
econômico, pois os países da America Latina, Caribe e Africanos teriam que comprar os computadores.  
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Educação Básica e orientar as elaborações das reformas educacionais, disponibilizando, para 

isso, financiamentos realizados pelo Banco Mundial. Participaram do evento cento e oitenta 

(180) países e cento e cinquenta (150) ONGs. 

 

QUADRO 15:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM À FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES - DECLARAÇÃO MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PARA 

TODOS - DAKAR 

DECLARAÇÃO MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS - 28 DE ABRIL DE 2000 

3. [...] toda criança, jovem e adulto têm o direito humano de beneficiar-se de uma educação que 
satisfaça suas necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e mais pleno sentido do termo, e 
que inclua aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser. 
7.[...]objetivos: 
 [...] f) melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para todos, de 
forma a garantir a todos resultados reconhecidos e mensuráveis, especialmente na alfabetização, 
matemática e habilidades essenciais à vida. 
8. Para atingir esses objetivos, nós, os governos, organizações, agências, grupos e associações 
representadas na Cúpula Mundial de Educação, comprometemo-nos a: 
a) mobilizar uma forte vontade política nacional e internacional em prol da Educação para Todos, 
desenvolver planos de ação nacionais e incrementar de forma significativa os investimentos 
em Educação Básica; 
b) promover políticas de Educação para Todos dentro de marco setorial integrado e sustentável, 
claramente articulado com a eliminação da pobreza e com estratégias de desenvolvimento; 
c) assegurar o engajamento e a participação da sociedade civil na formulação, implementação e 
monitoramento de estratégias para o desenvolvimento da educação; 
d) desenvolver sistemas de administração e de gestão educacional que sejam participativos e 
capazes de dar respostas e de prestar contas; 
[...]; 
g) criar ambientes seguros, saudáveis, inclusivos e eqüitativamente supridos, que conduzam à 
excelência na aprendizagem e níveis de desempenho claramente definidos para todos;  
h) melhorar o status, a auto-estima e o profissionalismo dos Professores; 

FONTE: site da UNESCO Extração: fevereiro/2017 
Elaboração: SILVA, 2017 

 

No documento não há indicação direta à Educação Profissional Tecnológica ou 

licenciaturas na EPT, mas, claramente, o documento, exige: 

 - Ação frente aos compromissos assumidos em Jomtien (1990);  

- Planejamento com foco no atendimento às necessidades básicas de aprendizagem; 

- Resultados mensuráveis; 

- Eliminação da pobreza por meio da educação; 

- Responsabilização de todos pelos índices dos resultados educacionais;  

- Profissionalismo do Professor.  
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Assim, entendemos que, de forma indireta, o documento incide no propósito da oferta 

dos cursos pelos IF, incluindo as licenciaturas. Entre os fatos, podemos citar: 

· A orientação de atendimento de aprendizagem básica pode nos levar a um ensino 

minimizado, voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades, desprovido 

de criticidade; 

·  A indicação de resultados mensuráveis acarreta, entre outras consequências, a ação 

pedagógica refém dos sistemas avaliativos, como o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), que afeta decisivamente a relação dos alunos com o saber, uma vez que não se 

estuda para aprender, mas para realização de testes (CHARLOT, 2013); 

· A ideia de superação da pobreza por meio da Educação encontra respaldo na Teoria do 

Capital Humano56. Teoria que respalda o investimento na expansão da Rede Federal de 

Educação, mas, que, embora seja importante, não garante a superação da pobreza por 

meio do estudo, considerando que a geração e a consolidação de desigualdade social é 

uma das características do capital (FRIGOTTO, 1998; LIMA, 2016b). 

· A expansão das licenciaturas nos IF está estritamente ligada à exigência do 

profissionalismo, uma vez que é inúmeras vezes justificada pela carência de professores, 

principalmente nas áreas de Ciências e Matemática.  

 

3.2 Documentos Nacionais 

 

Aranha (2008) denuncia que o tratamento dado tanto pela sociedade quanto pelos 

governantes à Educação Profissional e Tecnológica a desqualifica, embora a instituição tenha 

importante atuação junto a uma grande parcela da população que tem o acesso às 

oportunidades condicionado a sua existência e funcionamento. Buscando desvendar o espaço 

que ocupa a EPT, principalmente no que diz respeito às licenciaturas, é que realizamos as 

análises dos documentos a seguir, cuja abrangência se dá em âmbito nacional. 

Optamos pela análise de alguns documentos nacionais que incidem diretamente no 

formato e orientações dos IF, visto que interferem em toda estrutura educacional brasileira. 

São eles: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/96; as Conferências 

Nacionais de Educação (2010 e 2014); e os Planos Nacionais de Educação: 2001-2010, 2014-

2024. 

                                                           
56  Segundo Frigotto (2010), a Teoria do Capital Humano foi elaborada por Schultz T., “a educação passa, então, 

a constituir-se num dos fatores fundamentais para explicar economicamente as diferenças de capacidades de 
trabalho e, consequentemente, as diferenças de produtividade e renda.” 
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a) Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96 e as Licenciaturas nos IF 

 

Afonso e Gonzalez (2016) afirmam que Dermeval Saviani, a partir dos debates 

educacionais travados desde a década de 1980, principalmente a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa (ANPED), havia elaborado o projeto inicial da LDB. Desse modo, em 

1988, o deputado federal Octávio Elísio (PMDB-MG) apresentou o projeto lei à Câmara 

Federal, no entanto, o projeto que deu origem à nossa LDB, Lei nº 9394/96 foi o projeto 

elaborado e apresentado por Darcy Ribeiro (PDT-RJ). Sobre aquele momento histórico, 

Brzezinski (2010) esclarece que durante o processo de tramitação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação havia dois campos de disputa: os defensores da escola pública, gratuita e laica 

versus o setor privado, representados por empresários, que concebem a educação como 

mercadoria. Stark (1999) afirma que embora a lei apresente pontos positivos e negativos, na 

essência, não representou grandes mudanças no que já havia sido feito. 

Entre os vários caminhos possíveis para esta análise, optamos por verificar o projeto 

de Lei apresentado pelo deputado federal Octávio Elísio (PMDB-MG) em 1988, a LDB que 

se encontra em vigor e a Lei nº 11.741/2008 (que altera alguns artigos da LDB) a fim de 

verificar o espaço da EPT e de suas licenciaturas.  

A proposta inicial parece propensa à universalização da Educação Profissional no 2º 

Grau (Ensino Médio), mas não menciona as instituições que já se ocupavam da ETP. Por sua 

vez, o Ensino Superior ficaria, preferencialmente, a cargo das Universidades e não cita os 

CEFET que já estavam atuando neste nível desde 1978. 

A seguir, apresentamos a Lei nº 9394/96 e a Lei nº 11.741/2008 - que altera a LDB no 

que diz respeito à Educação Profissional e Tecnológica. 

 

QUADRO16:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM À EPT E SUAS 

LICENCIATURAS PROJETO DE LEI Nº 1.258/ 1988 

PROJETO DE LEI Nº 1.258, de 1988 (do Sr. Octávio Elísio) 

- Consta de 83 artigos. 

Art. 35. A educação escolar de 2º grau será ministrada apenas na língua nacional e tem por objetivo 
geral propiciar aos adolescentes a formação politécnica necessária à compreensão teórica e prática 
dos fundamentos científicos das múltiplas técnicas utilizadas no processo produtivo. 
Art. 37. Os currículos das escolas de 2º grau abrangerão obrigatoriamente além da língua nacional, 
o estudo teórico-prático das ciências e da matemática, em íntima vinculação com o trabalho 
produtivo. 
Parágrafo único. As escolas de 2º grau disporão de oficinas práticas organizadas preferencialmente 
como unidades socialmente produtivas.  
Art. 44. A educação de 3º grau será desenvolvida preferencialmente em universidades. 
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Art. 45. As instituições de educação de 3º grau poderão ministrar os seguintes cursos: 
a) de graduação; 
b) de pós-graduação; 
c)de especialização, aperfeiçoamento e extensão. 

Fonte: site Senado – Extração: fevereiro/2017 
Elaboração: SILVA, 2017. 

 

QUADRO 17:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM À EPT E SUAS 

LICENCIATURAS LDB – LEI 9394/96 E LEI Nº 11.741/2008 

Lei 9394/96 - Original  Lei nº 11.741/2008 
- Consta de 92 artigos. Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar 
as ações da Educação Profissional técnica de nível 
médio, da educação de jovens e adultos e da Educação 
Profissional e Tecnológica. 

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 39. A Educação Profissional, 
integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva.  
Parágrafo único. O aluno matriculado 
ou egresso do ensino fundamental, 
médio e superior, bem como o 
trabalhador em geral, jovem ou adulto, 
contará com a possibilidade de acesso à 
Educação Profissional.  
 Art. 40. A Educação Profissional será 
desenvolvida em articulação com o 
ensino regular ou por diferentes 
estratégias de educação continuada, 
em instituições especializadas ou no 
ambiente de trabalho.  
Art. 41. O conhecimento adquirido na 
Educação Profissional, inclusive no 
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 
reconhecimento e certificação para 
prosseguimento ou conclusão de 
estudos. 
Parágrafo único. Os diplomas de cursos 
de Educação Profissional de nível 
médio, quando registrados terão 
validade nacional.  
Art. 42. As escolas técnicas e 
profissionais, além dos seus cursos 
regulares, oferecerão cursos especiais, 
abertos à comunidade, condicionada a 
matrícula à capacidade de 
aproveitamento e não necessariamente 
ao nível de escolaridade.  

Art. 39.  A Educação Profissional e tecnológica, no 
cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 
tecnologia. 
§ 1o Os cursos de Educação Profissional e tecnológica 
poderão ser organizados por eixos tecnológicos, 
possibilitando a construção de diferentes itinerários 
formativos, observadas as normas do respectivo sistema 
e nível de ensino. 
§ 2o A Educação Profissional e Tecnológica abrangerá 
os seguintes cursos: 
I – de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional; 
II – de Educação Profissional técnica de nível médio; 
III – de Educação Profissional tecnológica de 
graduação e pós-graduação. 
§ 3o Os cursos de Educação Profissional Tecnológica de 
graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que 
concerne a objetivos, características e duração, de 
acordo com as diretrizes curriculares nacionais 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.” 
(NR) 
Art. 41. O conhecimento adquirido na Educação 
Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, poderá 
ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação 
para prosseguimento ou conclusão de estudos. 
Parágrafo único. (Revogado).” (NR) 
“Art. 42. As instituições de Educação Profissional e 
tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão 
cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a 
matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade.” (NR) 

FONTE: site do Senado – Extração: fevereiro/2017 
Elaboração: SILVA, 2017. 
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O fato da LDB apresentar um capítulo referente à Educação Profissional é por si, 

representativo, uma vez que foi a primeira vez que isso acontece, mesmo sendo as instituições 

de ETP centenárias. No que concerne a nosso objeto de estudo, não houve nenhuma 

indicação, nem mesmo na Lei nº 11.741/2008, que altera a LDB. Ao definir os níveis dos 

cursos oferecidos pelas instituições de EPT, as licenciaturas não foram citadas. 

Vale ressaltar a abertura apresentada pela Lei nº 11.741/2008 em relação à certificação 

de saberes decorrentes da prática, podendo estes serem avaliados e certificados. A Lei 

também define a oferta de cursos especiais em que não serão exigidos comprovação de 

escolaridade, como é feito nos Cursos de Formação Inicial e Continuada. De forma que 

aponta indícios de valorização do conhecimento prático em detrimento ao teórico.  

Dos três documentos analisados (Projeto de Lei 1.258/1988, Lei 9394/96 e Lei nº 

11.741/2008), nota-se a ausência de discussão e/ou definição quanto às licenciaturas 

oferecidas pelas instituições de EPT. Dos três emerge a ideia da oferta de nível médio. 

Realmente, a identidade da EPT parece, a partir das análises realizadas até aqui, estar 

intrinsecamente enraizada a esse nível de ensino.  

Outra discrepância encontra-se no fato de o Projeto de Lei, com o respaldado na 

ANPED, destinar às Universidades a oferta do Ensino Superior, enquanto a LDB não 

restringe a oferta às Universidades. O artigo 45 define que “a educação superior será 

ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização.” Acreditamos que esse posicionamento decorre das tensões 

entre dois campos de disputa, citado por Brzezinski (2010), não relacionado a oferta de 

licenciaturas nos IF. O que nos chamou muita atenção foi o fato de a Lei nº 11.741/2008, que 

altera a LDB, nem mencionar as licenciaturas entre os cursos oferecidos (formação inicial e 

continuada; Educação Profissional de nível médio; Educação Profissional Tecnológica de 

graduação e pós-graduação). 

 

b) As Conferências Nacionais de Educação (2010 e 2014) e as Licenciaturas nos IF 

 
Afonso e Gonzalez (2016, p. 729-730) definem a Conferência Nacional de Educação 

(CONAE) como um espaço democrático de deliberações na busca de definição de políticas 

públicas decorrentes de participações coletivas de diversos segmentos interessados. O 

processo envolve a realização de conferências municipais, intermunicipais, do Distrito 

Federal e estaduais que devem oferece subsídios para a elaboração dos Planos Nacionais de 

Educação. 
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Emerge do documento final de 2010 a preocupação/reivindicação de criação de um 

Sistema Nacional de Educação, por isto o tema trabalhado foi “CONAE: Construindo o 

Sistema Nacional Articulado - O PNE, Diretrizes e Estratégias de Ação”. Ele foi organizado 

em seis (06) eixos: I. Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: 

Organização e Regulação da Educação Nacional; II. Qualidade da Educação, Gestão 

Democrática e Avaliação; III. Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; 

IV. Formação e Valorização dos/das Profissionais da Educação; V. Financiamento e Controle 

Social; VI. Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.  

 

QUADRO 18:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM À EPT E SUAS 

LICENCIATURAS NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

DE 2010 

CONAE DOCUMENTO FINAL 2010 

I. PAPEL DO ESTADO NA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE 
Para a regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados e, consequentemente, 
entre os sistemas de ensino, algumas ações devem ser aprofundadas, destacando-se: [...] 
e) Promover e garantir autonomia (pedagógica, administrativa e financeira) das instituições de 
Educação Básica, profissional, tecnológica e superior, bem como o aprimoramento dos processos 
de gestão, para a melhoria de suas ações pedagógicas. 
III. DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO ESCOLAR 
[...] Entre as bases para a democratização do acesso, da permanência e do sucesso escolar, em todos 
os níveis e modalidades de educação, como instrumentos na construção da qualidade social da 
educação como direito social, destacam-se: [...] 
e) A busca da ruptura do dualismo estrutural entre o ensino médio e a educação pública 
profissional – característica que definiu, historicamente, uma formação voltada para a demanda do 
mercado de trabalho e o mundo da produção –, objetivando a ampliação das oportunidades 
educacionais, bem como a melhoria da qualidade de ensino para essa etapa da Educação Básica, 
inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos. Nesse sentido, cabe compreender o ensino 
médio na concepção de escola unitária e de escola politécnica, para garantir a efetivação do 
ensino médio integrado, na sua perspectiva teórico-político-ideológica, conferindo materialidade à 
proposta de integração do Decreto nº 5.154, de 2004, como alternativa inicial, e a instituição plena 
da escola unitária, como meta. Além disso, faz-se necessário avançar para além dos progressivos 
graus de universalização do ensino médio, previsto na LDB, tendo em vista a ampliação da etapa de 
escolarização obrigatória no Brasil, entendida como uma demanda da sociedade brasileira em um 
contexto social de transformações significativas e, ao mesmo tempo, de construção de direitos 
sociais e humanos. 
f) A expansão de uma educação pública profissional de qualidade, entendida na perspectiva do 
trabalho como princípio educativo, com financiamento público permanente que atenda às demandas 
produtivas e sociais locais, regionais e nacionais, em consonância com a sustentabilidade 
socioambiental e com a inclusão social. É preciso que a Educação Profissional no País atenda de 
modo qualificado às demandas crescentes por formação de recursos humanos e difusão de 
conhecimentos científicos, e dê suporte aos arranjos produtivos locais e regionais, 
contribuindo com o desenvolvimento econômico-social. Portanto, os diferentes formatos 
institucionais e os diferentes cursos e programas na área devem também ter forte inserção na 
pesquisa e na extensão, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e 
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estendendo seus benefícios à comunidade. Parte desse esforço nacional deve concentrar-se na oferta 
de nível médio integrado ao profissional, bem como na oferta de cursos superiores de tecnologia, 
bacharelados e licenciaturas. 
IV. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Analisando a formação de professores/as no Brasil, no contexto atual, verifica- se que ela vem 
ocorrendo basicamente em cinco formatos institucionais: a) nas escolas normais, que ainda 
oferecem o curso de magistério/normal de nível médio; b) nas universidades, que oferecem os 
cursos de licenciatura compartilhados entre os institutos de conteúdos específicos e as 
faculdades/centros/departamentos de educação, que oferecem o curso de pedagogia e a 
complementação pedagógica dos demais cursos de licenciatura; c) nas IES, em geral, ou seja, nos 
centros universitários, faculdades integradas ou faculdade, institutos, centros e escolas que oferecem 
cursos de licenciatura em geral; d) nos institutos superiores de educação, criados pela LDB, para 
funcionar no interior das IES e para assumir toda a formação inicial e continuada de Professores/as; 
e) nos centros federais de educação tecnológica (Cefet) ou institutos federais de educação 
tecnológica (Ifet), que podem ofertar os atuais cursos de licenciatura, além de licenciaturas 
específicas para a Educação Profissional. [...] 
Dado esse quadro que instiga a construção de medidas fortes e eficientes no processo de formação 
docente, algumas propostas e demandas estruturais altamente pertinentes se apresentam, a fim de 
garantir as condições necessárias para o delineamento desse sistema público: [...] 
o) Ampliar a oferta de cursos de formação de docentes para a Educação Profissional, 
incentivando os Cefet, Ifet e IES públicas, segundo os catálogos existentes. 
p) Fomentar a realização de projetos para formação de docentes, técnico- administrativos/as e 
gestores/as, visando à qualificação da oferta de cursos de Educação Profissional e tecnológica. 
VI. JUSTIÇA SOCIAL, EDUCAÇÃO E TRABALHO: INCLUSÃO, DIVERSIDADE E 
IGUALDADE 
Assim, ao pensar em políticas públicas que concorram para a justiça social, educação e trabalho, 
considerando a inclusão, a diversidade e a igualdade de forma concreta e radical, no contexto 
descrito, há que garantir que tais políticas possam: [...] 

Quanto à formação cidadã e profissional: 
a) Garantir a articulação entre formação cidadã e profissional, com enfoque no direito de acesso 
da adolescência e juventude ao ensino médio, tendo em vista a ampliação da etapa de 
escolarização obrigatória no Brasil, entendida como uma demanda da sociedade brasileira em um 
contexto social de transformações significativas e, ao mesmo tempo, de construção de direitos 
sociais e humanos. 
b) Consolidar a expansão de uma Educação Profissional de qualidade, que atenda às demandas 
produtivas e sociais locais, regionais e nacionais, em consonância com a sustentabilidade 
socioambiental e com a inclusão social. 
c) Construir uma Educação Profissional que atenda, de modo qualificado, às demandas 
crescentes por formação de recursos humanos e difusão de conhecimentos científicos, e dê suporte 
aos arranjos produtivos locais e regionais, contribuindo para o desenvolvimento econômico-
social. 
d) Garantir que os diferentes formatos institucionais e os diferentes cursos e programas na área 
tenham forte inserção na pesquisa e na extensão, estimulando o desenvolvimento de soluções 
técnicas e tecnológicas e estendendo seus benefícios à comunidade. 
e) Consolidar a oferta do nível médio integrado ao profissional, bem como a oferta de cursos 
superiores de tecnologia, bacharelado e licenciatura. 
f) Inserir, na Educação Profissional, ações da educação especial, possibilitando a ampliação de 
oportunidades de escolarização, formação para a inserção no mundo do trabalho e efetiva 
participação social. 

FONTE: Portal CONAE/MEC.GOV. BR/ Extração: fevereiro/2017 
Elaboração: SILVA, 2017. 
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Do documento final da CONAE de 2010 sobressai o papel da EPT no processo de 

expansão e democratização da escola pública. As licenciaturas dos IF foram mencionadas, 

diferentemente de outros documentos analisados. Segundo a CONAE, elas devem formar para 

a Educação Básica e para a Educação Profissional. Em geral, o documento se posiciona contra 

qualquer prática de formação aligeirada. 

Observa-se o posicionamento claro de que os IF poderão contribuir para a formação 

dos Professores e se coloca em defesa do processo de expansão da Rede Federal de Educação, 

no entanto, sobressai a oferta de nível médio integrado. 

No documento, a expansão da rede federal de educação é constantemente reivindicada. 

Essa solicitação é normalmente relacionada aos arranjos produtivos locais e regionais, 

visando o desenvolvimento econômico-social. Lima (2016b, p. 14) nos alerta que o 

desenvolvimento econômico não é indissociável da dimensão social, e que, portanto, é uma 

falácia colocá-los inclusos. Em vários documentos, essa falsa relação é apresentada como se 

estivessem integradas, como se a desigualdade social não fosse uma das consequências 

estruturais do capital.  

Passemos ao próximo documento final da CONAE 2014. Seu objetivo era propor a 

Política Nacional de Educação, indicando responsabilidades, corresponsabilidades, 

atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes federados e os 

sistemas de ensino, por isto o documento está organizado de acordo com a definição de 

responsabilidades entre a União, o Distrito Federal, o Estado e o Município. Coerente com 

este propósito, o seu tema foi o Plano Nacional de Educação na Articulação do Sistema 

Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de 

Colaboração.  

O documento final da CONAE de 2014 é composto por sete (07) eixos: I. Plano 

Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação: Organização e Regulação; II. 

Educação e Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos; III. Educação, 

Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: Cultura, Ciência, Tecnologia, Saúde e Meio 

Ambiente; IV. Qualidade da Educação: Democratização do Acesso, Permanência, Avaliação, 

Condições de Participação e Aprendizagem; V. Gestão Democrática, Participação Popular e 

Controle Social; VI. Valorização dos Profissionais da Educação: Formação, Remuneração, 

Carreira e Condições de Trabalho; e VII. Financiamento da Educação: Gestão, Transparência 

e Controle Social dos Recursos. 

 



145 

 

QUADRO 19:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM À EPT E SUAS 

LICENCIATURAS NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

DE 2014 

CONAE DOCUMENTO FINAL 2014 
III. EDUCAÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CULTURA, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
8. Desenvolver programas, políticas e ações para: [...] 
8.10. Garantir e expandir a Educação Profissional pública de qualidade em diferentes 
modalidades e níveis na perspectiva do trabalho como princípio educativo, com financiamento 
público permanente, que atenda às demandas produtivas e sociais locais, regionais e nacionais, em 
consonância com a sustentabilidade socioambiental, com a gestão territorial e com a inclusão social, 
as diversidades étnico-raciais, de modo a dar suporte aos arranjos produtivos locais e regionais, 
contribuindo com o desenvolvimento econômico-social. Responsabilidade: União, Distrito 
Federal, Estado e Município.  
IV.QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO, 
PERMANÊNCIA, AVALIAÇÃO, CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E 
APRENDIZAGEM 
1. Fomentar, expandir e promover a qualidade da educação em todos os níveis, etapas e 
modalidades, por meio do/a: [...] 
1.10. Multiplicação por três das matrículas da Educação Profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e permanência do estudante (com alimentação, hospedagem e 
transporte) e 100% da expansão no segmento público. 
Responsabilidade: União, Distrito Federal e Estado.  

VII. FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E 
CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS 
4. Política de financiamento da Educação Profissional e tecnológica: 

4.1.Expandir a Educação Profissional de qualidade, em diferentes modalidades e níveis, em 
instituições públicas, na perspectiva do trabalho como princípio educativo, com financiamento 
público permanente que atenda às demandas produtivas e sociais locais, regionais e nacionais, em 
consonância com a sustentabilidade socioambiental, com a gestão territorial e com a inclusão 
social, de modo a dar suporte aos arranjos produtivos locais e regionais, contribuindo com o 
desenvolvimento econômico e social. 
Responsabilidade: União, Distrito Federal, Estado e Município. 
4.2 Ampliar os recursos públicos destinados à expansão, melhoria e reestruturação das 
instituições públicas de ensino profissional, fortalecendo seu caráter público, gratuito e com 
qualidade socialmente referenciada. 

FONTE: Portal conae/mec.gov.br/ Extração: fevereiro/2017. 
Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Diferentemente do que ocorreu em 2010, o documento final não menciona as 

licenciaturas dos IF como uma das possibilidades de ampliação do acesso à formação de 

professores, embora sobressaia, em boa parte do documento, a defesa do aumento do acesso 

ao ensino superior. Há claro posicionamento quanto ao aumento de vagas para o ensino médio 

na Educação Profissional pública, colocando como meta o aumento de três vezes o número de 

vagas, buscando garantir, além da oferta, a permanência por meio de estratégias de assistência 

estudantil.  



146 

 

No documento, a expansão da rede federal de educação continua sendo reivindicada. 

Prossegue a determinação da relação entre a EPT com os arranjos produtivos locais e 

regionais, visando ao desenvolvimento econômico-social. Ratificamos a concepção de que o 

desenvolvimento econômico associado ao desenvolvimento social não se adéqua à 

perspectiva capitalista (LIMA, 2016b). 

 

c) Os Planos Nacionais de Educação: 2001-2010, 2014-2024 e os Institutos Federais de 

Educação 

 

Segundo Valente e Romano (2002), o Plano de Educação de 2001-2010 foi fruto de 

pressão social, fomentada principalmente pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, 

que reivindicava, entre outros pontos, a criação de um Sistema Nacional de Educação.  

Nesse processo, foram realizadas diversas conferências decorrentes da própria 

dinâmica da CONAE, que busca a participação coletiva em diversos níveis, de forma que 

deste trabalho coletivo chegou-se ao Projeto de Lei nº 4.155/98. Contudo, o então presidente 

Fernando Henrique Cardoso apresentou outra proposta: o Projeto de Lei nº 4.173/98. De 

acordo com Valente e Romano (2002), mais que duas (02) propostas antagônicas, estes se 

configuraram em dois (02) projetos diferenciados de país. O resultado foi a promulgação da 

Lei nº 10.172/2001 descaracterizada57 do anseio dos defensores da escola pública, 

negligenciando, inclusive, a reivindicação da criação do Sistema Nacional de Educação e em 

plena sintonia com as orientações do Banco Mundial.  

Dourado (2010, p. 684) nos esclarece a esse respeito: 

 
Não por acaso, o PNE aprovado contou, ainda, com significativas restrições à gestão 
e ao financiamento da educação, em função de nove vetos presidenciais ao que fora 
delineando. Como lógica e concepção política decorrentes desse processo, 
presenciamos a interpenetração entre as esferas pública e privada sob a égide do 
mercado, o que, na prática, abriu espaços para a consolidação de novas formas de 
privatização da educação, sobretudo da educação superior. 

 

O PNE 2001-2010 é composto por: I. Introdução; II. Níveis de Ensino; III. 

Modalidade de Ensino; IV. Magistério da Educação Básica; V. Financiamento e Gestão; e VI. 

Acompanhamento e Avaliação do Plano. 

 

                                                           
57  Devido à fragmentação e à junção desconectada dos anseios das organizações sociais, Valente e Romano 

(2002, p. 99) chegam a mencionar o PNE 2001-2010 como uma espécie de Frankenstein. 
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QUADRO 20:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM AO PNE 2001-2010 E 

ÀS LICENCIATURAS DOS IF 

PNE 2001-2010 
II. NÍVEIS DE ENSINO 
3. Ensino Médio 
 Uma educação que propicie aprendizagem de competências de caráter geral, forme pessoas mais 
aptas a assimilar mudanças, mais autônomas em suas escolhas, e que respeitem as diferenças e 
superem a segmentação social. 

III. MODALIDADE DE ENSINO 

7. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
[..] a Educação Profissional, sob o ponto de vista operacional, seja estruturada nos níveis básico – 
independentemente do nível de escolarização do aluno, técnico - complementar ao ensino médio e 
tecnológico - superior de graduação ou de pós-graduação. 
5. Mobilizar, articular e ampliar a capacidade instalada na rede de instituições de Educação 
Profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de formação de nível técnico aos 
alunos nelas matriculados ou egressos do ensino médio. 

FONTE: Portal MEC Extração: fevereiro/2017 - Elaboração: SILVA, 2017. 
 

No documento, predomina a concepção de uma educação voltada para o 

desenvolvimento de competências, ou seja, uma visão utilitarista da educação. O que parece 

contrapor a preposição da possibilidade de assimilar, adaptar às mudanças, uma vez que 

entendemos que uma boa base teórica é importante para que o encontro de novas soluções, ou 

melhor, para o êxito de tais adaptações. Outra questão está sob o peso que delega ao Ensino 

Médio de formar para a superação a segmentação social. Inegável a importância da escola 

nesse processo. Parece-nos, entretanto, uma ação muito complexa para a instituição dar conta, 

visto que a origem e a expansão da segmentação social não estão na escola.  

Ressaltamos que o Plano Nacional de Educação 2001-2010 em momento nenhum se 

refere às licenciaturas na EPT, embora se posicione a favor da expansão da oferta de 

licenciatura aos Professores brasileiros, chegando a definir que em dez (10) anos todos os 

Professores do Ensino Médio deverão ter cursado licenciatura na área em que atuam e como 

também decide que 70% dos Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

deverão ser licenciados. Contrapondo os anseios da CONAE 2010, o documento incentiva a 

promoção de cursos ligeiros, noturnos e de aproveitamento.  

Em relação à EPT, quanto à formação a nível médio técnico, parece que há uma 

tendência a torná-lo compulsório ou algo semelhante, uma vez que define que deve triplicar, 

a cada cinco anos a sua oferta. E ainda sobressai a possibilidade de ser integral, concomitante 

ou subsequente, preservando a perspectiva modular que está sendo efetivada, o que é bastante 

criticado por diversos autores.  
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O próximo PNE (2014-2024) ficou três anos e meio em tramitação no Congresso 

Nacional, sendo aprovado em junho de 2014, pela Lei nº 13.005. É composto por vinte (20) 

metas. Diante das críticas feitas ao PNE 2001-2010, que sem financiamento, sem recursos, 

não passaria de uma carta de boas intenções (VALENTE; ROMANO, 2002), o PNE 2014-

2024 abrange uma meta referente ao financiamento da educação. As metas: dez (10) e onze 

(11) dizem respeito à EPT. 

 

QUADRO 21:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM AO PNE 2014-2024 E 

ÀS LICENCIATURAS DOS IF 

PNE 2014-2024 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à Educação Profissional. 
Meta 11: triplicar as matrículas da Educação Profissional técnica de nível médio, assegurando 
a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 
11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a oferta de formação das 
instituições especializadas em Educação Profissional aos dados do mercado de trabalho e a 
consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores. 
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a 
taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 
novas matrículas, no segmento público. 
12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de 
educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do 
sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas 
públicas em relação à população na idade de referência e observadas as características regionais das 
micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, uniformizando a expansão no território nacional; 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os Professores e as Professoras da Educação Básica 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam. 
15.13) desenvolver modelos de formação docente para a Educação Profissional que valorizem a 
experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de Educação Profissional, 
de cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais 
experientes. 

FONTE: Portal MEC Extração: fevereiro/2017 
Elaboração: SILVA, 2017 

 

A EPT destaca-se no PNE 2014-2024. Segundo o documento, a Educação de Jovens e 

Adultos deve representar 25% dos cursos e as vagas para o ensino médio técnico devem ser 

triplicadas, mas segue a orientação de direcionar a formação às consultas a entidades 

empresariais.  
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Quanto ao nosso objeto de pesquisa, as licenciaturas nos IF, não há menção explícita, 

contudo coloca a expansão da Rede Federal de Educação como estratégica para ampliação da 

oferta de Ensino Superior.  

Em relação à política nacional de formação dos profissionais da educação, definida 

pela Meta 15, há evidência da indicação da valorização do conhecimento prático em 

detrimento ao teórico, emerge daí a concepção de hierarquia destes conhecimentos que, 

embora possam ser distintos, devem ser tratados como complementares e indissociáveis. Uma 

visão focada para o atendimento do mercado e essencialmente utilitarista pode formar mão-

de-obra reserva para um contexto que exige a formação de sujeitos críticos, profissionais 

capazes de analisar a realidade atuando para que seja transformada.  

 

3.3 O que dizem os documentos oficiais58 dos IF sobre a licenciatura 

 

Consideramos importante apresentar, neste capítulo, a análise de alguns documentos 

publicados no site da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) que tratem 

especificamente sobre a formação de professores, com o propósito de desvendar as 

orientações, os formatos e as concepções presentes nestes documentos.  

 

a) A formação de professores e a capacitação de trabalhadores da Educação Profissional e 

Tecnológica 

 

O artigo “A Formação de professores e a Capacitação de Trabalhadores da Educação 

Profissional e Tecnológica” é de autoria de Luiz Augusto Caldas Pereira (2011), que 

respondia como Diretor de Políticas da SETEC. 

Emerge do documento o fato de a EPT se caracterizar pelo “fazer” e pela presença de 

professores leigos, ressaltando o mosaico de profissionais presentes nestas instituições. 

Destaca, também, a presença de iniciativas de formação de professores fragmentadas e 

emergenciais. Por outro lado, há uma crítica ao antigo modelo de licenciatura que, na visão do 

autor, se apresentava fragmentada e por vezes ineficaz na apropriação do método científico, 

da ciência e da tecnologia. Dessa forma, dele emerge a necessidade de uma formação que 

articule competência técnica ao saber-fazer pedagógico. Assim, compreende que as 

                                                           
58  Consideramos, também, como documentos oficiais aqueles que estão disponibilizados nos sites da Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC) e/ou do Ministério da Educação 
(MEC). 
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instituições de EPT poderão contribuir significativamente para a superação das dificuldades 

dos modelos ineficazes de formação de professores.  

Outro aspecto ressaltado é o domínio do conteúdo, pois “ninguém promove a 

aprendizagem de conteúdos que não domina, nem a construção de significados que não 

possui, ou a autonomia que não teve a oportunidade de construir” (PEREIRA, 2011, p. 3). Isto 

assume valor na perspectiva de uma atuação interdisciplinar e transdisciplinar que, segundo o 

documento, a formação deve privilegiar.  

Ele reitera que as formações ofertadas pelos IF voltam-se para a Educação Básica, 

para a EPT e para programas especiais de formação. Há, no entanto, algumas orientações 

quanto às licenciaturas para a atuação na EPT. Elas devem abranger três dimensões: a) 

técnico-científica; b) sócio-político-cultural; e c) específica da Formação do Professor. E 

devem ter como referência as exigências do mundo atual; a legislação; o estudo dos conteúdos 

científico e tecnológico deve refletir sua natureza dinâmica, articulada, histórica e acima de 

tudo não neutra (PEREIRA, 2011, p. 7); os Referenciais Curriculares da EPT e o respeito às 

diversidades regionais e locais.  

Ainda nesse sentido, o autor apresenta duas concepções que, para a nossa pesquisa, 

assumem expressiva importância: primeiro, a ideia de que as licenciaturas ofertadas pela EPT 

representam um diferenciado modelo de formação de professores, distinto das outras 

formações oferecidas pelas outras instituições de ensino superior. Segundo, o anúncio, ou 

melhor, o compromisso assumido de inovar na área educacional. A inovação é apresentada 

como uma característica positiva e presente na oferta de formação proposta pelos IF. Sobre 

isso, Lima (2016b, p. 13) denuncia “o que demonstram que a retórica realiza, nos discursos 

políticos, uma falsa impressão de que está acontecendo uma inovação educacional, que irá 

mudar a realidade da educação no país.” 

Sobre a questão se está havendo ou não inovação educacional, a partir das 

licenciaturas nos IF, nós não nos posicionaremos, pois entendemos que essa discussão, em 

primeiro lugar, foge dos objetivos desta pesquisa; e, em segundo, porque exigiria outra 

pesquisa que analisasse o fazer pedagógico nessas instituições. No momento, isso seria 

impossível realizar. 

Quanto à organização e concepções acerca da formação de professores, achamos 

importante ratificar os posicionamentos de Libâneo (2015) e Sforni (2012) que defendem a 

conjunção do conhecimento disciplinar (conhecimento do professor sobre a matéria que 

ensina, conhecimento com base na lógica do conteúdo da disciplina ensinada na escola, 

pautado, inclusive, no desenvolvimento científico que lhe dá origem) e conhecimento 
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pedagógico (conhecimentos necessários para se ensinar os conteúdos das disciplinas, 

conhecimento didático-pedagógico) para efetivação de uma boa prática pedagógica. O que, de 

certa forma, não encontra respaldo nas palavras de Luiz Augusto Caldas Pereira.  

 

b) Contribuições para o processo de construção dos cursos de licenciaturas dos Institutos 

Federais de Educação Ciência e Tecnologia  

 

O documento “Contribuições para o Processo de Construção dos Cursos de 

Licenciatura dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia” foi publicado em 

2009, portanto, logo após a criação dos IF. Ele é composto por cinco partes: Introdução, 

Princípios Norteadores, Objetivo dos Cursos e Perfil dos Licenciados, Desenho Curricular e 

Considerações Finais. 

A verticalização, ou seja, a oferta de diversos níveis da Educação Profissional e 

tecnológica é tomada como algo positivo na promoção do desenvolvimento local e regional59. 

A arquitetura curricular é citada como uma importante aliada no processo de constituição de 

itinerários formativos que se desenvolvam a partir do diálogo no interior dos próprios IF, a 

partir da integração das diversas etapas da Educação Básica e do ensino superior.  

Há clara evidência de que a oferta de licenciaturas nos IF está voltada para as Ciências 

das Naturezas, mas o próprio documento não exclui outras possibilidades, pois elucida que é 

imprescindível o atendimento, com garantia de qualidade, das demandas locais.  

Outros aspectos interessantes sobressaem a partir da análise do documento: 

- A preocupação com a formação de professores para atuar na Educação Básica se destaca, 

alegando a carência de Professores, embora defina que 20% das vagas possam ser utilizadas 

para a formação para Educação Profissional e tecnológica;  

- O incentivo de práticas pedagógicas na perspectiva da transversalidade e 

interdisciplinaridade; 

- A proposição de uma formação voltada para análise e proposta de intervenção a partir da 

realidade, refletindo sobre as situações-problemas; 

- A indicação da oferta de mais de uma habilitação em um mesmo curso, quando possível.  

 

 

 

                                                           
59  Este é definido como a melhoria do padrão de vida da população de regiões geograficamente delimitadas 

(MEC, 2009, p. 1). 
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QUADRO 22:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS DO DOCUMENTO CONTRIBUIÇÕES 

PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS CURSOS DE 

LICENCIATURA 

Contribuições para o Processo de Construção dos Cursos de Licenciatura 

Os caminhos trilhados nessa busca refletem-se nas presentes contribuições, cujo desenho curricular 
proposto tem como princípio básico cursos de licenciatura que possuam componentes práticos 
integrados aos conteúdos teóricos (destacando-se o emprego de ambientes de aprendizagem e de 
projetos integradores interdisciplinares), desenhados com uma base curricular comum às áreas de 
conhecimento e com forte embasamento na práxis associada à Educação Profissional. Possibilita, 
assim, a formação de pessoal docente apto a atuar na Educação Básica (últimos anos do ensino 
fundamental) e também nos cursos de Ensino Médio regular e/ou integrado aos cursos 
técnicos. 
Pressupostos político-pedagógicos: [...] 
-entendimento de que o magistério, considerado como base imprescindível à formação docente, 
deve incluir a necessidade de o Professor vir a ser pesquisador de sua própria prática 
pedagógica; 
- busca da coerência entre o que se faz na formação com o que se espera do cursista como 
profissional, a partir do entendimento de que o futuro Professor aprende a profissão no lugar em 
que vai atuar; 
3.1. Objetivo: 
Os Cursos de Licenciatura dos IF têm como objetivo central a formação de professores para 
atuarem na Educação Básica, exercendo a docência do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, 
no Ensino Médio ou no Médio Integrado. 
Sobre a Monografia de conclusão de curso: 
[...] que pode ser elaborada individualmente ou não, devendo expressar, quando possível, as 
atividades executadas em projetos integradores, que enfatizem a reflexão das situações-
problemas enfrentadas no cotidiano das escolas e das salas de aula, bem como a intervenção no 
contexto social. 
Sem perder o diálogo imprescindível à garantia da unidade dos saberes que compõem a formação 
docente, o desenho curricular sugerido apresenta a flexibilidade necessária de modo a oferecer aos 
egressos mais de uma habilitação quando a estruturação curricular assim o permitir. 

FONTE: Portal do MEC – Extração: Fevereiro de 2017 
Elaboração: SILVA, 2017 

 

O documento esclarece que o objetivo principal é com a formação de professores para 

a Educação Básica, principalmente nas áreas das ciências e matemática. Destaca-se, também, 

a preocupação de uma formação voltada para a prática, em uma perspectiva do Professor 

formado a partir da reflexão-na-ação (LIMA, 2016b). 

Martins (2010) adverte que a formação voltada para a “reflexão” e especialmente 

voltada para a “reflexão da própria prática” está prejudicando a formação inicial do professor, 

nas palavras da pesquisadora: “As dimensões técnicas da prática de ensino passam a ocupar 

um lugar central, em detrimento de seus próprios fundamentos. Privilegia-se a forma mutilada 

de conteúdo!”( p. 22) 

Duarte (2003) afirma que há conexão entre as pedagogias ativas, o construtivismo e a 

pedagogia das competências. Essas concepções valorizam a competência em detrimento do 
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conhecimento, valorizam a prática e os interesses em detrimento da cultura elaborada pela 

humanidade. Segundo Duarte (2003, p. 617, grifo do autor), “O professor reflexivo seria 

aquele que adota uma pedagogia não pautada no saber escolar e concentra sua ação nas 

“representações figurativas” contidas no conhecimento-na-ação dos alunos (o conhecimento 

cotidiano, tácito)”. 

Desse modo, o domínio do conhecimento teórico não seria elemento importante na 

prática pedagógica. Assim, de acordo com esta perspectiva, “a formação de professores 

deveria, ao invés de concentrar-se no domínio de teorias científicas, voltar-se para o saber 

experiencial do professor” (DUARTE, 2003, p. 617). 

Em consonância com esse pensamento, Facci (2004, p. 74, grifo da autora) critica a 

prática pedagógica embasada pela teoria do professor-reflexivo. Segundo ela, 

 
[a] formação reflexiva do professor dá a conotação de que o trabalho docente 
também deverá estar atrelado à prática dos alunos e que estes devem “aprender a 
aprender”. O conhecimento, desta forma, depende única e exclusivamente do aluno, 
pois é ele quem, em última instância, tem potencial para desenvolver suas estruturas 
mentais. Professores e alunos, portanto, precisam ser valorizados nas suas 
experiências cotidianas, e o verbo “ensinar” passa a ser substituído por “construir”. 
Construir conhecimento e não se apropriar da produção científica que os homens já 
tiveram necessidade e possibilidade de desenvolver. 

 

Como podemos constatar, a partir das contribuições desses três autores, uma pequena 

expressão traz consigo grandes repercussões. Trata-se de uma opção pedagógica, 

essencialmente política, uma vez que se posiciona contra ou a favor de uma formação voltada 

para “o fazer”, para a experiência, pelo pragmatismo. Em suma, trata-se do que Facci (2004) 

chamou de esvaziamento do trabalho do professor.  

De acordo com o nosso referencial teórico, não desvalorizamos a prática, mas 

acreditamos na necessidade de apropriação da produção científica desenvolvida pela 

humanidade. É papel fundamental da escola promover esse acesso e prosseguir com a 

produção de conhecimento, além, é claro, de trabalhar para a análise critica da realidade.  

 

c) A Carta de Natal – Fórum Nacional das Licenciaturas dos Institutos Federais 

 

A Carta de Natal foi um documento final elaborado e aprovado pelos participantes do I 

Fórum Nacional das Licenciaturas dos Institutos Federais60, intitulado “Em busca de uma 

Identidade”, sediado pelo Instituto Federal do Rio Grande no Norte (IFRN), em Natal, em 
                                                           
60  Tudo indica que só houve uma edição, pois não conseguimos encontrar indícios de outros eventos, inclusive 

estava agendado para ocorrer outro em 2011, no Instituto de Santa Catarina (IFC), mas só encontramos um 
aviso de que havia sido adiado sem data prevista para o evento.  
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novembro de 2010. O documento foi confiado à representante da SETEC e ao Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(CONIF) na ocasião do evento. 

O título do evento aflora o anseio e a questão que inquieta os formadores de 

professores, pois seria inadequado e impossível assumir um formato a partir das 

universidades, de forma que buscar a formulação de uma identidade faz-se imprescindível, 

mas este processo não se desenvolve sem percalços. Haverá sempre luta por poder, disputa 

entre projetos diferenciados de sociedade e educação. 

Vale ressaltar que a importância do documento está no fato de ele ser elaborado por 

pessoas que atuam nas licenciaturas dos IF, portanto, refletem o sentimento e as percepções 

do chão da escola, ou seja, reflete a realidade, o concreto.  

A Carta de Natal é composta por quatro partes: I) Gestão; II) Infrestrutura; III) 

Formação dos Formadores; e IV) Questões Pedagógicas. Vejamos os pontos que nos ajudam 

na apreensão do nosso objeto: 

 

QUADRO 23:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS CARTA DE NATAL - I FÓRUM 

NACIONAL DAS LICENCIATURAS DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

Carta de Natal - I Fórum Nacional das Licenciaturas dos Institutos Federais - 2010 

I. GESTÃO  

a) Estabelecimentos de normas frente à criação de novos cursos associados à contratação efetiva 
de professores de cada área, espaços e acervos. 
[...] 
f)Garantia de concurso para todas as áreas do conhecimento, de forma a não iniciar um curso 
sem o quadro docente necessário. 
g)Contratação de docentes e técnico-administrativos para atender às demandas das licenciaturas. 
h)Garantir concurso para as disciplinas das humanidades (filosofia, sociologia, antropologia, 
fundamentos da educação, etc.) de forma a não iniciar um curso sem o quadro docente necessário.  
i)Criação de cursos com a garantia de acervo bibliográfico e espaço físico adequado.  
[...] 
k)Melhoria de diálogo entre as Universidades e os Institutos Federais acerca dos cursos de 
licenciatura. 
l)Articulação entre a Rede Federal e as redes de ensino da educação básica pública de forma a 
incrementar as atividades de ensino, pesquisa e extensão das licenciaturas. 
[...] 
p)Estabelecimento de uma política nacional de formação continuada para os professores da 
rede, preferencialmente na forma de Stricto Sensu, com normatização definida localmente para a 
liberação do docente.  
q)Rediscussão do processo de ingresso das licenciaturas. 
r)Fomento à discussão coletiva dos integrantes do IF, de forma a garantir o protagonismo de todos 
dentro das licenciaturas, num processo de fórum permanente.  
II.INFRESTRUTURA 
a)Fomento ao estabelecimento da infraestrutura necessária ao funcionamento dos cursos de 
licenciatura, abrangendo laboratórios pedagógicos, acervo bibliográfico, sala de professores, 
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auditório, sala de reuniões, etc.  
III.FORMAÇÃO DOS FORMADORES 
[...] 
b)Formação de grupos de pesquisa e rede de pesquisadores das licenciaturas com a finalidade de 
subsidiar a produção de conhecimentos que contribua para a construção das identidades dos cursos 
de licenciaturas do IF.  
[...] 
IV. QUESTÕES PEDAGÓGICAS 
a)Concepção do processo de formação pedagógica que fortaleça a indissociabilidade das ações 
teórico-práticas nas licenciaturas. 
b)Compreensão da formação pedagógica como componente indispensável à formação dos alunos 
dos cursos de licenciatura dos IF. 
[...] 
d)Definição da essência das licenciaturas (não constituir licenciaturas que estejam mascarando 
bacharelado).  
[...] 
i)Fomento ao desenvolvimento de projetos que articulem a participação dos discentes nos espaços 
educativos formais e não formais. 
[...] 
 

FONTE: I Fórum Nacional das Licenciaturas dos Institutos Federais 
Elaboração: SILVA, 2017. 

 

Selecionamos algumas reivindicações que compõem o documento, mas consideramos 

que todas são importantes, uma vez que apresentam com bastante clareza as lacunas, os 

desafios e os desejos da coletividade. Afinal, as solicitações expõem o que não está dando 

certo, o que precisa ser modificado. Por exemplo, não há motivo para solicitar acervo 

bibliográfico e espaços físicos adequados quando eles já foram disponibilizados. 

Para tanto, o documento aponta a problemática das licenciaturas nos IF, a começar 

pela necessidade de formulação da própria identidade. Outro aspecto que nos chamou atenção 

foi o fato de que vários problemas apontados por Bonfim (2004) ainda não foram superados, a 

saber: a falta de professores nas áreas de humanidades, a desvalorização das licenciaturas em 

relação aos outros cursos, a falta de articulação entre as licenciaturas ofertadas pela rede, entre 

outros.  

Por outro lado, o documento representa o posicionamento dos formadores de 

professores que denunciam: a falta de professores, principalmente nas áreas de humanidades; 

a falta de acervo bibliográfico e espaço físico adequado; a escassez de grupos de pesquisa e 

rede de pesquisadores na área de educação profissional; a desvalorização da formação 

pedagógica como componente na formação dos alunos dos cursos de licenciatura; e a 

existência de bacharelados mascarados de licenciaturas.  

Esses mesmos professores solicitam a melhoria do diálogo com as Universidades e 

dentro da própria Rede Federal; a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 
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extensão a partir do diálogo com as outras redes de ensino de Educação Básica; o 

protagonismo da coletividade que compõe as licenciaturas nos IF; e a efetivação de uma 

política nacional de formação continuada para os professores da rede.  

Há um clamor pela valorização dos cursos de licenciatura, da formação pedagógica, 

dos professores, da pesquisa relacionados às licenciaturas. Subentende-se que há uma 

desvalorização em detrimento aos outros cursos oferecidos pelos IF. Encontramos respaldo na 

pesquisa de Lima (2016 b, p. 16-17) realizada a partir da análise de entrevistas com reitores: 

 
É clarificado, nos discursos dos reitores, que o foco dos IF é o ensino médio técnico. 
E que as licenciaturas têm apenas uma parte reservada na oferta de vagas. Ou seja, 
independente dos outros níveis onde os IF podem agir, os planejamentos, as ações e 
as avaliações direcionadas para os IF, terão, no ensino técnico, sua prioridade. [...] 
Mas também há uma ponderação de que estes professores ocupam vagas que 
poderiam ser preenchidas por profissionais da área tecnológica, que estariam 
voltados para principal missão do IF, e que isso retira o foco dos IF, que é o ensino 
técnico [...] 

 

A Carta de Natal demonstra que os professores têm consciência da realidade e não 

estão inertes frente aos acontecimentos. Eles querem ocupar os espaços de participação e 

formular uma identidade própria para as licenciaturas dos IF, embora isto não seja tarefa fácil 

ou simples.  

 

c) Termo de Acordo de Metas e Compromisso (TAM) 

 

Em 2010, o Ministério de Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica, e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia assinaram o Termo 

de Acordo de Metas e Compromisso (TAM) que, na verdade, trata-se do Plano de 

Estruturação, Expansão e Atuação dos IF para até o ano de 2022. Para esta análise, tomamos 

como exemplo o documento do Instituto Federal Goiano, por ser o que temos acesso.  

No preâmbulo, entre as vinte (20) considerações, o compromisso com a formação de 

professores aparece em sexto lugar, portanto para a celebração do TAM considerou-se: “O 

compromisso dos Institutos Federais - IF com a formação de professores e a implementação 

de ações em favor da melhoria da Educação Básica." Vejamos, a seguir, o que nos revela o 

documento: 
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QUADRO 24:  REFERÊNCIAS APREENDIDAS QUE REMETEM AO TAM E ÀS 

LICENCIATURAS DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

TAM - 2010 A 2022 

4. Vagas para os cursos técnicos  
Manutenção de pelo menos 50% de vagas para o ensino técnico de nível médio, conforme 
disposto na Lei de nº 11.829/08, de 29 de dezembro de 2008. 
5. Vagas para a formação de professores e licenciaturas 
Manutenção de pelo menos 20% de vagas para os cursos de licenciatura e de formação de 
professores conforme disposto na Lei de nº 11.829/08, de 29 de dezembro de 2008. 
7. Programa de melhoria da Qualidade da Educação Básica  
Apresentação de, em média, pelo menos um projeto, com a efetiva realização de um programa 
de melhoria da qualidade de Educação Básica, por Campus, especialmente em apoio ao 
ensino médio inovador, direcionado às escolas, Professores e alunos das redes públicas, até o 
início de 2011, e ampliação em, pelo menos, 10% ao ano dessas atividades, em parceria com os 
sistemas públicos de ensino.  
12.Forma de acesso às licenciaturas 
Adoção prioritária de vagas para Professores das redes públicas, conforme preceitos legais 
e demandas da sociedade. 
FONTE: Documento do IF Goiano 
Elaboração: SILVA, 2017. 

 

O documento reafirma o compromisso de garantia dos cursos técnicos de nível médio 

e das licenciaturas e ainda colocam sob os ombros do IF o compromisso de desenvolver 

programas de melhoria da qualidade da Educação Básica e o acesso às licenciaturas aos 

Professores das redes públicas.  

Sobressai, ainda nesse sentido, a ideia de que a ausência de professores está 

relacionada ao acesso às licenciaturas, ao ensino superior. Obviamente, a oferta, embora 

necessária, é ineficiente, portanto, a estratégia camufla as verdadeiras razões da recusa dos 

jovens pela opção pelo trabalho docente. Sobre isto, Saviani (2011, p. 16) adverte  

 
[é] preciso, pois, ficar claro que não é possível equacionar devidamente o problema 
de formação dos professores sem enfrentar simultaneamente a questão das condições 
de exercício do trabalho docente. Isso porque, de fato, esses dois aspectos se 
articulam e se relacionam na forma de ação recíproca. 

 

4 Considerações a propósito de uma síntese: Os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia - Um lócus de Formação de professores em disputa? 

 

A partir do estudo realizado, inferimos que a primeira preocupação com a formação de 

professores ocorreu devido à própria demanda da EPT. Assim, foi criada, em 1917, a Escola 

Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz, no entanto, as primeiras licenciaturas foram 

criadas com os primeiros CEFET em 1978. Elas visavam atender à Educação Básica e à EPT. 
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Quanto ao espaço dos cursos da área educacional presentes nos IF, consideramos que 

há um espaço interessante de ocupação, visto que 17,64% dos Mestrados acadêmicos, 41,67% 

dos Mestrados Profissionais e 58,87% das especializações são nesta área. Em relação às 

licenciaturas ofertadas, 68,39% são em Matemática, Física, Química e Biologia, dados 

respaldados pelos documentos oficiais. Outro dado importante é o elevado nível de titulação 

dos docentes dos IF: 78% concluíram uma pós-graduação Stricto Sensu, ou seja, quase quatro 

quintos (4/5) do quadro docente é composto por mestres e doutores. 

Em relação à revisão teórico-bibliográfica, notamos a escassez de pesquisas 

relacionadas às Licenciaturas, mas consideramos importante o fato de professores da própria 

Rede Federal de Educação pesquisarem sobre os IF, como no caso de Flach (2014), Tavares 

(2014) e Verdum (2015). Confessamos que as análises das teses muito contribuíram para o 

esclarecimento das questões que nos propusemos a investigar.  

Talvez a escassez de pesquisas sobre a temática aconteça por ser bem recente a criação 

dos IF (em 2008). Se tomarmos por base a pesquisa de Lima (2012), nós poderemos observar 

que apenas 31% das licenciaturas foram criadas antes de 2008, portanto, a grande expansão de 

sua oferta ocorreu, de fato, a partir da criação dos Institutos Federais, a saber, 69%. Diante 

disso, acreditamos que, com o passar dos anos, o número de pesquisas aumentará 

consideravelmente. 

Segundo a autora, a justificativa utilizada para a ampliação\obrigatoriedade da oferta 

de cursos de licenciatura foi realmente a carência de professores em determinadas áreas, no 

entanto, nós entendemos que o argumento, por si só, não convence. Realmente, existe a 

necessidade de um número bem maior de professores para o atendimento da demanda das 

escolas brasileiras, mas só a oferta, como afirmou Saviani (2011), não resolverá a questão. E 

todos sabem disso. Ousamos inferir que se o discurso da carência de professores justifica a 

expansão da oferta de licenciaturas, ele não responde completamente à questão, ou melhor, 

não convence totalmente.  

Entendemos que os documentos internacionais delineiam uma formação de professor 

voltada para o atendimento da aprendizagem, dita, básica, que retratam uma aprendizagem 

mínima, pautada no saber fazer. Logo, as Declarações de Jomtien e Dackar acenam para uma 

formação de professores baseada no desenvolvimento de competências e habilidades, no 

estabelecimento de sistemas externos de avaliação de aprendizagem e na necessidade de 

profissionalização dos docentes. 

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), a partir da década de 1990, a 

profissionalização dos docentes foi questionada e os professores foram responsabilizados pelo 
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fracasso escolar. Propagaram-se críticas muito duras em relação aos professores. 

Posicionamento assumido pelos organismos internacionais e pelo Estado brasileiro. A 

profissionalização requerida por eles pauta-se na competência do professor que “saiba fazer”, 

evidenciando a necessidade de uma postura pedagógica pragmática. Além disso, os 

documentos internacionais apontam a tecnologia como elemento constitutivo de uma 

educação de qualidade (evidente que o interesse comercial fundamenta esse pressuposto). 

Indubitavelmente, essa postura, essencialmente política, dos organismos internacionais 

intervém na formulação de diretrizes e concepções da formação de professores em âmbito 

nacional.  

Em sintonia, os documentos nacionais apontam a EPT como ponto estratégico na 

elaboração da proposta educacional em âmbito nacional. Fato que não é de responsabilidade 

exclusiva dos IF, como vimos no capítulo anterior, pois quem atende um número maior de 

alunos são das Redes Estaduais e o setor privado.  

Por fim, os documentos oficiais dos IF revelam que há o firme propósito de 

formulação de identidade institucional diferente das Universidades. O modelo de formação de 

professores vigente é criticado, justificando a nova configuração de formação de professores, 

fundamentado em uma sólida base científica, na verticalização, interdisciplinaridade e 

transversalidade, tendo a flexibilidade, a supremacia da prática e da competência como 

características basilares.  

Outro aspecto apresentado na pesquisa de Lima (2016b) colabora para a compreensão 

da problemática que envolve as licenciaturas nos IF. A pesquisadora analisou os pressupostos 

políticos que fundam os discursos sobre os IF como lócus de formação de professores e 

descobriu que a definição pelas licenciaturas ocorreu a partir de uma necessidade externa, 

tendo a demanda externa como critério de definição dos cursos. Isso traz um significado 

singular nas decisões políticas tomadas no interior das instituições, que foi revelada, em 

grande parte, pela Carta de Natal, especialmente quando os professores solicitaram a 

valorização da dimensão pedagógica nos cursos e também uma melhoria no que diz respeito à 

infraestrutura e aos recursos humanos (concurso para professores das áreas de humanidades).  

Por outro lado, é interessante notar o significativo número de cursos oferecidos pelos 

IF centrados na área de educação. Os dados apresentados nesta pesquisa demonstram que 

cursos de cunho educacional são oferecidos desde a formação inicial e continuada até o 

mestrado. Fica, então, a incômoda questão: Como oferecer formação de professores quando a 

formação pedagógica não é valorizada?! 
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Acresce à reflexão outro aspecto da pesquisa desenvolvida por Lima (2016b). A 

pesquisadora analisou documentos oficiais dos IF e entrevistou cinco reitores, um de cada 

região brasileira a fim de identificar a concepção política que fundamenta essa nova 

configuração em relação à formação de professores. Segundo a autora, na fala dos reitores 

entrevistados e a partir da análise dos documentos sobressaem alguns posicionamentos que 

interferem no planejamento, nas ações e nas avaliações dos IF:  

1º) O cerne dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é o ensino técnico;  

2º) Os IF foram chamados a sanar as lacunas deixadas pelas Universidades que não 

conseguiram formar o número de professores para atender às demandas da sociedade. Tal fato 

coloca a Universidade, também na visão dos reitores, como o lócus de formação de 

professores, mas, por outro lado, as Universidades centram-se na pesquisa acadêmica e na 

valorização da teoria, enquanto os IF, historicamente, voltaram-se para a pesquisa aplicada e 

para o “saber fazer”, pela prática;  

3º) A formação de professores decorrem na mesma perspectiva de formação dos outros 

profissionais, portanto, denota uma tendência utilitarista, podendo afetar na formação as 

potencialidades de emancipação do indivíduo;  

4º) O ambiente - profissionalizado e tecnológico - e os professores (bacharéis) que participam 

dessa formação, caracterizaram as licenciaturas promovidas pelos IF de forma distinta das 

ofertadas pelas Universidades; 

5º) Os IF propõem um modelo contemporâneo de educação mais ajustado ao sistema 

econômico: mais pragmático, mais operacional; em consonância com as orientações dos 

organismos internacionais multilaterais. 

Nessa perspectiva, as Licenciaturas nos IF representam uma tentativa de oferecer uma 

formação em um espaço diferenciado, com uma historicidade mais próxima ao atendimento às 

demandas do mercado e, por sua vez, chamam a atenção pela possibilidade de 

interdisciplinaridade, transversalidade e verticalidade. Lima (2016b, p. 24) se posiciona 

quanto à questão. Segundo a pesquisadora, 

 
Com a consolidação dos IF como um lócus de formação de professores, o que se 
pode concluir é que, com as novas exigências do mundo do mercado, a formação de 
professores também é requerida em um novo modelo, mais pragmático em 
consonância com as demandas produtivas, transformando os professores em 
multiplicadores de trabalhadores, com uma ideologia que favorece a manutenção do 
sistema capitalista. A partir daí se complementa que a concepção de formação de 
professores defendida nas orientações políticas, que se referem aos Institutos 
Federais, se aproxima das concepções pragmáticas, que valorizam, de forma mais 
acentuada o conhecimento técnico. (LIMA, 2016b, p. 24). 
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Nós, entretanto, acreditamos que o fato de os IF oferecerem uma formação 

diferenciada não é um mal em si. A proposta de uma formação com base científica consistente 

é muito importante. Ser diferente não significa ser inferior. O problema está na efetivação de 

uma formação acrítica e pragmática voltada para o atendimento das demandas do capital, 

concretizando institucionalmente a dissociação entre o conhecimento disciplinar do 

conhecimento pedagógico. Essa situação é denunciada por Libâneo (2015), que reconhece que 

essa separação é um dos problemas constantes da formação de professores.  

Quanto à questão da supremacia do conhecimento prático em detrimento do teórico, 

compartilhamos do posicionamento de Sforni (2012, p. 486). Segundo ela, 

 
[o] trabalho docente, em razão de sua complexidade, [...] não pode se restringir à 
própria prática ou à troca de experiência entre pares. Com essa afirmação, temos a 
intenção de deixar explícita nossa oposição à crítica de que os cursos de formação de 
professores são excessivamente teóricos e que deveriam estar mais voltados para a 
prática, caso em que talvez devamos questionar a própria concepção de teoria 
existente nesse tipo de crítica. Se a teoria é um corpo de conhecimentos que oferece 
ao professor maior domínio sobre o seu trabalho, podemos afirmar que não há 
excesso, mas falta de teoria.  

 

Observamos, então, que a apropriação da teoria não é um problema em si, como 

também a prática não é a solução para todos os males da educação.  

Quanto à proposta educacional voltada para atendimento das reformulações do capital, 

entendemos que é necessário lutar por uma sociedade mais justa. É preciso resistir à tentação 

de ceder às ordem do capital e prosseguir em busca da concretização de uma educação voltada 

para a construção da autonomia, autorrealização e emancipação, a partir de uma atuação 

solidária. Recorremos a Moura (2008, p. 27), o qual esclarece: “cabe-nos o imenso desafio de 

construir esse novo caminho nas brechas que cavamos no tecido social, político e econômico 

vigente”.  

Cabe-nos dizer que não vemos os servidores, principalmente os docentes (por estarem 

diretamente ligados às licenciaturas), como sujeitos passivos diante dos ditames do mercado. 

As teses analisadas e a Carta de Natal mostram as percepções desses sujeitos que fazem a 

história da educação nos Institutos Federais de Educação. Eles entendem que a transformação 

dos Institutos Federais em lócus de formação de professores vai além da oferta de vagas. 

Acreditamos que haverá sempre projetos societários em disputa. Haverá sempre 

aqueles que lutarão por uma educação de qualidade, postulada por uma práxis libertadora. 

Para isto, conforme nos alerta Lima (2016), será necessária a formulação de uma nova 

identidade institucional voltada para a formação consistente tanto da teoria quanto da prática, 
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pautada no compromisso político-pedagógico do professor formador que entende e assume a 

sua responsabilidade histórica frente aos rumos da Educação Profissional e Tecnológica.  

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O interesse pela pesquisa “Contexto da Educação Profissional e Tecnológica no 

Brasil: Olhares sobre as Licenciaturas” surgiu da nossa prática profissional. Era importante 

para a nossa formação e atuação entender a dinâmica e a proposta de formação de professores, 

por meio da oferta de licenciaturas nos IF.  

Durante o trajeto, fomos nos apropriando de tantas vertentes e possibilidades e 

tivemos que fazer diversas opções. O caminho não se fez linearmente, pois, no processo de 

formulação de ideias, por várias vezes, deparamo-nos com as contradições que muito nos 

incomodavam até compreender que, de fato, a contradição faz parte da estrutura 

socioeconômica e das relações humanas e que, por meio dela, a realidade se manifesta.  

Buscamos não perder o foco, visto o mar de possibilidades e indagações. Aspirávamos 

compreender o processo histórico-político-social de incorporação das licenciaturas à nova 

política de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, procurando revelar as concepções 

presentes no projeto de Educação Profissional, na modalidade pública federal, 

especificamente relacionada às licenciaturas ofertadas nos IF. Queríamos saber por que o 

processo de reconfiguração da EPT, especificamente os IF,  incluía a expansão também das 

licenciaturas. A justificativa de que a expansão das licenciaturas estava na escassez de 

professores, resposta apresentada por alguns pesquisadores (LIMA, 2012; LIMA; CURADO, 

2014; LIMA, 2014), não nos convencia completamente, uma vez que havia outras 

possibilidades de investimento na formação de professores (programas de complementação 

pedagógica, programas emergenciais para formação de professores ou financiamento em 

instituições privadas).  

Logo de início, reconhecemos que não era possível entender o processo que 

desencadeou na obrigatoriedade da oferta das Licenciaturas, sem estudar a história da EPT e o 

contexto em que a ela foi, ou melhor, está sendo reconfigurada. Delimitamos o período de 

estudo de 1909 – data em que Nilo Peçanha assinou o Decreto nº 7.566 criando as dezenove 

Escolas de Aprendizes e Artífices - até o ano de 2016, quando a Rede Federal chegou a 644 

campi em 568 municípios brasileiros.  

A partir do estudo da história da EPT, constatamos que as mudanças de nomenclaturas 

trazem posicionamentos políticos e sociais que necessitam ser explanados para compreensão 

do movimento históricos da EPT, contudo, o preconceito com a aprendizagem de um ofício 

tem raízes na época colonial quando o trabalho foi considerado uma atividade indigna, 

reservada aos escravos e à população empobrecida.  
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A política presente na EPT, desde o Império até a fase de criação de Escola de 

Aprendizes Artífices, tinha como um dos objetivos evitar a propagação de ideias adversas à 

ordem política, a fim de conter a organização das classes trabalhadoras, como ocorrera na 

Europa. Os imigrantes eram vistos, pela elite brasileira, como incentivadores de ideologia 

extravagante. Entraram no Brasil, de 1887 a 1930, cerca de três milhões e oitocentos mil 

imigrantes e no ano de 1906 ocorrerão inúmeras greves no Rio Janeiro, antigo Distrito 

Federal. 

Inicialmente, a criação das Escolas de Aprendizes Artífices fora destinada aos 

desfavorecidos da fortuna e tinha como um dos objetivos como fazê-los adquirir hábitos de 

trabalho profícuo, que os afastaria da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime. A 

situação começou a  mudar no final da década de 1920, acentuou-se no final da década de 

1930 e na década de 1940, quando a exigência de mão-de-obra qualificada começa a vigorar. 

Então, se em um primeiro momento o interesse era afastar os empobrecidos da ociosidade, do 

vício e do crime, posteriormente, foi necessário investir na qualificação do trabalhador para 

atuar nas fábricas.  

As Escolas de Aprendizes Artífices (1909) foram criadas logo após abolição da 

escravatura (1988) e proclamação da república (1989). Havia, portanto, um aumento da 

população urbana, havendo muitos mendigos, negros, loucos, prostitutas, rebeldes, 

desempregados, órfãos e viciados. Os objetivos das escolas profissionalizantes eram: educar e 

profissionalizar os excluídos que se avolumavam com o crescimento das cidades a fim de 

transformá-los em trabalhadores incapazes de se rebelar; defender a república; repelir a 

ideologia socialista. O critério de ingresso era atestado de pobreza e não sofrer de moléstia 

infecto-contagiosa.  

Dentre os fatos importantes para o desenvolvimento das indústrias brasileiras, 

podemos citar as duas Guerras Mundiais. Em consequência da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) houve significativa redução das importações, por conta da dificuldade das 

transações comerciais. Com isto, começou a transição do modelo agrário exportador para a 

burguesia industrial urbana, dando origem à disputa pela hegemonia entre a nascente 

burguesia industrial urbana e a antiga oligarquia agrícola. 

Em 1937, o presidente Getúlio Vargas, por meio da Lei nº 378,  transformou as antigas 

Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais. Naquele momento ocorria o declínio 

do modelo agrário-exportador e havia pressão a favor da consolidação do modelo de produção 

industrial.  O governo brasileiro intervia, claramente, a favor da industrialização. Os objetivos 

das escolas profissionalizantes eram: qualificar trabalhadores para as indústrias, oferecendo 
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ensino profissional de todos os ramos e graus e neutralizar a organização sindical. O critério 

para ingresso era, além da comprovação de pobreza, a competência para passar nos testes 

psicotécnicos.  

Em 1942, Vargas procurou re-configurar a EPT, por meio da Lei nº 4.127, 

transformando os Liceus Industriais em Escolas Técnicas Industriais. A Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) fez com que a produção industrial brasileira se intensificasse. Para 

atender, com rapidez, a demanda de qualificação, na área educacional ocorreu a Reforma 

Capanema (1942 a 1946) e foram criados o SENAI (1942) e o SENAC (1946). Os objetivos 

das escolas profissionalizantes eram: qualificar trabalhadores para as indústrias de forma mais 

rápida e reduzir o ingresso ao ensino superior por meio da inserção ao mercado de trabalho 

(SENAI e SENAC) ou pela restrição de ingresso a partir da área equivalente da formação 

profissional, e; oferecer formação profissional em nível equivalente ao do secundário. O 

critério de ingresso passou a ser os exames de admissão.  

Em 1959, o presidente Juscelino Kubitscek (JK), por meio da Lei nº 3.552, 

transformou as Escolas Técnicas Industriais em Escolas Técnicas Federais. A política do 

governo JK dobrou a produção industrial, instalando indústrias multinacionais, construiu 

rodovias e a atual capital (Brasília). A política do JK acarretou grande dívida externa, 

ocasionou o colapso de pequenas indústrias e fomentou a inflação monetária.  Os objetivos 

das escolas profissionalizantes eram: atender as novas demandas do processo de produção 

industrial; oferecer ensino superior de curta duração, de acordo com as demandas do mercado, 

de nível intermediário e a baixos custos, contudo, os cursos profissionais superiores de curta 

duração somente encontraram respaldo legal em 1969, por meio do Decreto-lei nº 547.  

Em 1978, durante o período da ditadura militar, foram criados os três CEFET (Rio de 

Janeiro, Paraná e Minas Gerais). Foi uma época de forte repressão. O ensino médio se 

caracterizava pela Educação Técnica Compulsória. Havia intensa influência do Banco 

Mundial na política da América Latina. A população reivindicava, de forma mais acentuada, o 

acesso ao ensino superior. Os objetivos das escolas profissionalizantes eram: oferecer cursos 

superiores de curta duração; oferecer graduação e pós-graduação em engenharia industrial; 

oferecer cursos tecnólogos e licenciatura; desenvolver atividades semelhantes à pesquisa e 

extensão. Estes CEFET tornaram-se centros de referência e excelência, quando comparados as 

Escolas Técnicas Federais.  

Desse modo, as diversas configurações da EPT foram organizadas a partir da dinâmica 

e do interesse de reestruturação do capital, havendo uma significativa mudança do perfil, dos 

objetivos, dos critérios de ingresso e a partir do interesse de formar mão-de-obra diferente dos 
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imigrantes, que vieram com forte consciência de classe e se organizavam em sindicatos. Vale 

ressaltar que percebemos que a ação opressora nunca foi aceita passivamente, e que a EPT foi 

(e é) espaço de disputa de projetos societários diferentes. Entre perdas e conquistas a história 

vai sendo tecida... 

Quanto ao que se refere ao nosso objeto de pesquisa, descobrimos que a preocupação 

com a formação de professores surgiu da própria dinâmica da EPT. Da dificuldade sentida 

pelos professores e mestres das Escolas de Aprendizes Artífices foi instituída a Escola Normal 

de Artes e Ofícios Venceslau Braz, no Distrito Federal61, que funcionou nos anos de 1917 a 

1937. A instituição ocupava-se com a formação específica para atuar na Educação 

Profissional, portanto, a primeira preocupação estava relacionada à própria demanda da 

educação profissional.  

Os documentos, cujas análises são apresentadas no capítulo “Constituição e 

Configuração dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil”, indicam 

que a criação dos IF tem um foco diferenciado, uma vez que não foram concebidos para 

reproduzir o formato do modelo universitário ou outro formado qualquer, mas foram criados 

para tecer uma identidade institucional específica tendo como elementos constitutivos uma 

excelente base científica, desenvolvida a partir da promoção da pesquisa aplicada e da 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Nesta perspectiva, de acordo com esses 

documentos, os IF devem buscar a efetivação de uma extensão consistente e do ensino 

verticalizado (atuando do nível técnico ao doutorado) fundamentando-se na pesquisa com 

princípio educativo. Pretende-se estruturar uma instituição que ofereça uma formação mais 

eficaz e rápida, com uma forte base científica para atender às exigências da economia.  

As análises dos documentos oficiais foram registradas em dois capítulo: no segundo 

capítulo, em que se abordam aspectos gerais dos IF, e no último capítulo, selecionando os que 

discorrem sobre as licenciaturas nos IF.  Sobre os aspectos gerais, foram analisados seis 

documentos. Deles sobressaem os seguintes posicionamentos: o ensino técnico de nível médio 

é a prioridades dos IF; os IF são orientados a se tornarem centros de referência focados na 

formação de professores; a pesquisa aplicada deve alimentar todos os níveis e modalidade de 

ensino; a pesquisa deve ser reconhecida como princípio educativo; é necessário que os IF 

consolidem uma identidade sui generis, diferente do modelo universitário; a verticalização 

deve ser compreendida como um dos princípios da singularidade da arquitetura curricular; o 

projeto educacional defendido é voltado para o desenvolvimento tecnológico, forte base 

                                                           
61  Do ano de 1889 a 1960, a hoje conhecida como cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal. 
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científica, a partir do desenvolvimento de pesquisas aplicadas e é necessário investir na busca 

de inovação.  

Com o objetivo de compreender a inserção das licenciaturas na nova reconfiguração 

da EPT, procuramos mapear o campo de atuação dos IF. Visto que a Lei de Criação dos IF, 

Lei nº 11.892/2008 define que 50% das vagas dos Institutos Federais devem ser destinadas 

para cursos técnicos, 20% das vagas para Licenciaturas e 30% das vagas para o ensino 

superior (bacharelado e pós-graduação – Lato Sensu e Stricto Sensu), fomos verificar os 

níveis e as modalidades de ensino oferecidas por essa instituição.  

Constatamos que a Instituição tem se especializado na oferta do Mestrado Profissional, 

visto que 67,92% da oferta de mestrado são nesta modalidade. Vale ressaltar que a 

especificidade dessa formação busca o desenvolvimento de alto nível de qualificação 

profissional a partir do estudo de problemas práticos e da elaboração de produtos que visem à 

solução, inseridos no mundo do trabalho. São cursos voltados para a competitividade e 

produtividade. Outra informação importante, quanto aos Mestrados Profissionais, é que 

41,67% deles são na área da educação. Os cursos Lato Sensu também revelam essa tendência, 

visto que 58,87% dos cursos estão voltados para essa área. Isto indica que a formação na área 

educacional ocupa um bom espaço nas pós-graduações ofertadas pelos IF.  

As orientações quanto às licenciaturas do IF, apontam para o atendimento das áreas 

que apresentam maior escassez de professores, ou seja, Matemática, Física, Química e 

Biologia. Os dados indicam que 68,39% das licenciaturas acatam essa recomendação. Os 

números de cursos de licenciaturas se aproximam muito dos cursos de Tecnologia, enquanto 

esses apresentam 8,35%, as licenciaturas alcançam 7,64%. Quanto ao número de matrícula, os 

dados do ano de 2015 apontam que o número de matriculados nos cursos de licenciatura 

(31,16%) se aproximou dos números de matriculados em cursos de Tecnologia (34,62%) e de 

bacharelados (34,06). 

Verdade que o número de cursos de ensino técnico (Técnico Integrado ao Ensino 

Médio, Técnico Subsequente, Técnico Concomitante, Proeja - Técnico Integrado ao Ensino 

Médio, Proeja - Concomitante) representa mais da metade da oferta: 56,12%. Isso revela que 

a Instituição conserva o ensino técnico como um dos importantes eixos de atuação, o que, a 

propósito, é determinado por força da Lei nº  11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

A pesquisa também revelou que não é a rede federal de educação que comporta o 

maior número de discentes. A partir dos dados do Inep de 2015, foi possível observar que a 

Rede Estadual e a Rede Privada mantêm o maior número de matriculados. A Rede Estadual 

lidera o número de matrículas no Ensino Médio Integrado na EPT (57,36%) e no Ensino 
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Médio Integrado na EJA na EPT (56,48%), enquanto a Rede Privada lidera o número de 

matrículas no Ensino Técnico Concomitante na EPT (66,23%), no Ensino Técnico 

Subsequente na EPT (61,38%) e no Ensino Técnico: Formação Inicial e Continuada na EPT 

(59,37%). Isso significa que não está sob a responsabilidade dos IF a maior parte da formação 

profissional em nosso país, embora seja visível a tentativa dos Institutos Federais em atender 

às diversas funções lhe foram incumbidas em sua criação, inclusive no que diz respeito aos 

cursos de licenciatura para atuar na Educação Básica (96,56% dos cursos) e para atuar na EPT 

(3,44% dos cursos).  

A inserção do Ensino Superior na EPT ocorreu em 1969, por meio do Decreto-Lei nº 

796.  De forma que as Escolas Técnicas Federais puderam oferecer cursos de curta duração de 

formação profissional em nível superior, sendo o curso de Engenharia de Operação o primeiro 

curso a ser oferecido.   

Quanto às licenciaturas, os três primeiros CEFET puderam oferecer cursos de 

licenciatura em 1978. No âmbito da Educação Profissional e Tecnológica nas pesquisas e nos 

documentos oficiais, reconhecemos que a análise aponta a ausência de estudos e definições 

sobre a temática, tanto nas pesquisas (BDTD, Revista Brasileira de Educação, Revista 

Trabalho e Educação), quanto nos discursos oficiais (documentos internacionais e nacionais). 

Reconhecemos que a acentuada ausência diz mais do que qualquer outro elemento sobre o 

espaço ocupado da formação de professores nesses institutos.  

No exercício de investigação, entretanto, é preciso considerar os diversos 

componentes, muitas vezes contraditórios, que compõem a realidade que nunca é simples e é 

bastante dinâmica, visto que está em constante mudança, pois, se por um lado, há a sentida 

ausência nos documentos oficiais e pesquisa, por outro, o número de cursos e matrículas 

voltadas para área da educação é bem significativo. O espaço para a formação de professores 

é considerável se ponderarmos sobre os números de cursos e matriculados.   

Acresce ainda ao raciocínio dados sobre a titulação dos docentes.  Os IF contam com 

78% dos docentes com formação em pós-graduação Stricto Sensu, isto significa que quase 4/5 

(quatro quintos) do seu quadro docente são compostos por mestres ou doutores.  

Perante as análises da legislação, em relação à questão: a quem se destina aos 

professores formados pela EPT? Verificamos que a resposta nem sempre foi a mesma. A Lei 

nº 6.545/1978 definia que as licenciaturas deveriam atender a Educação Básica e a Educação 

Profissional e Tecnológica. Em 1993, por meio da Lei nº 8.711, as licenciaturas deviam  

atender à EPT. No ano de 2000, pelo Decreto nº 3.462, as licenciaturas deveriam atender a 

Educação Básica e a Educação Profissional e Tecnológica. Atualmente, pela Lei nº 
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11.892/2008, licenciaturas devem atender a Educação Básica e a Educação Profissional e 

Tecnológica. Os dados revelam, no entanto, que no ano de 2012, 12% das licenciaturas nos IF 

estavam voltadas para atendimento da EPT e 88% para a Educação Básica. Já em 2016, 

3,44% das licenciaturas nos IF estavam voltadas para atendimento da EPT e 96,56% para a 

Educação Básica. 

Diante do que foi estudado, reconhecemos que o projeto de reformulação da Educação 

Profissional e Tecnológica engloba/fomenta as licenciaturas, mediante a defesa da 

necessidade de se configurar outro modelo de formação de professores distinto do que já 

havia. Dessa forma, a oferta de licenciaturas nos IF não destoa da perspectiva de formação das 

outras modalidades e níveis. Podemos afirmar que se pretende formar o professor com sólida 

base científica, capaz de lidar com os problemas advindos da prática e que tenha a pesquisa 

como princípio educativo. Evidentemente, a escassez de professores, principalmente em 

determinadas áreas, não pode ser menosprezada, mas se houvesse somente essa razão não 

haveria a necessidade de se reivindicar a reconfiguração do modelo de formação de 

professores.  

Reiteramos que os documentos oficiais dos IF e as pesquisas consultadas evidenciam a 

intenção de formulação de nova identidade institucional distinta das Universidades, pois 

apresentam críticas ao modelo de formação de professores atual. A proposta, de acordo os 

documentos, deverá ser fundamentada em consistente base científica, na verticalização, na 

interdisciplinaridade e na transversalidade. Essa formação estaria voltada para a flexibilidade, 

para a supremacia da prática e para o desenvolvimento de competências. 

Aqui não nos cabe questionar se efetivamente os IF têm conseguido atingir o propósito 

de reconfiguração da formação de professores, visto que esta pesquisa constitui-se como 

qualitativa-quantitativa de base documental-bibliográfica e não havia, em nosso estudo, a 

intenção de análise da prática pedagógica ou de investigar os sujeitos envolvidos na prática 

educativa das licenciaturas nos IF. Para isso, seria necessária outra pesquisa, o que 

provavelmente outros farão...  

Verdade que ainda levaremos conosco muitas interrogações, mas o que seria dos 

pesquisadores se não houvesse inquietações?! Apresentamos diversos olhares sobre as 

licenciaturas dos IF: dos pesquisadores, dos documentos oficiais, dos cursos ofertados pelos 

IF... Reconhecemos que será profundamente salutar que outros olhares sejam lançados sobre 

as Licenciaturas, os quais, provavelmente, nos ajudarão a enxergar melhor o projeto de 

formação de professores que se configura nos IF... Com a clareza defendida por Bertold 
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Brecht de que nada deve parecer impossível de mudar, nós apresentamos a nossa contribuição 

neste processo tão generoso e dinâmico que é pesquisar. 
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APÊNDICE A 

DECRETO Nº 7.566, DE 23 DE SETEMBRO DE 1909 

 

Créa nas capitaes dos Estados da Escolas de 

Aprendizes Artífices, para o ensino profissional 

primario e gratuito 

 

 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em execução da lei n. 1.606, de 

29 de dezembro de 1906:  

Considerando:  

que o augmento constante da população das cidades exige que se facilite às classes 

proletarias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da lueta pela existencia:  

que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna 

com o indispensavel preparo technico e intelectual, como faze-los adquirir habitos de trabalho 

proficuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime;  

que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar codadões uteis à Nação: 

Decreta:  

Art. 1º. Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica o Governo Federal manterá, 

por intermedio do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, uma Escola de Aprendizes 

Artifices, destinada ao ensino profissional primario gratuito.  

Paragrapho unico. Estas escolas serão installadas em edificios pertecentes à União, 

existentes e disponiveis nos Estados, ou em outros que pelos governos locaes forem cedidos 

permanentemente para o mesmo fim.  

Art. 2º. Nas Escolas de Aprendizes Artifices, custeadas pela União, se procurará formar 

operarios e contra-mestres, ministrando-se o ensino pratico e os conhecimentos technicos necessarios 

aos menores que pretendem aprender um officio, havendo para isso até o numero de cinco officinas de 

trabalho mnual ou mecanico que forem mais convenientes e necessarias no Estado em que funccionar 

a escola, consultadas, quanto possivel, as especialidades das industrias locaes.  

Paragrapho unico. Estas officinas e outras, a juizo do Governo, irse-hão installando à 

medida que a capacidade do predio-escolar, o numero de alumnos e demais circunstancias o 

permittirem.  

Art. 3º. O curso de officinas durará o tempo que for marcado no respectivo programa, 

aprovado pelo ministro, sendo o regimen da escola do externato, funccionando das 10 horas da manhã 

às 4 horas da tarde.  

Art. 4º. Cada escola terá um director, um escripturario, tantos mestres de officinas 

quantos sejam necessarios e um porteiro continuo.  

§ 1º. O director será nomeado por decreto e vencerá 4:800$ anuaes.  
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§ 2º. O escripturario e o porteiro-continuo serão nomeados por portaria do ministro, 

vencendo o primeiro 3:000$ e o ultimo 1.800$ annuaes.  

§ 3º. Os mestres de officinas serão contractados por tempo não excedente a quatro annos, 

vencendo 200$ mensaes além da quota a que se refere o art. 11 do presente decreto.  

Art. 5º. As Escolas de Aprendizes Artifices receberão tantos educandos quantos comporte 

o respectivo predio.  

Art. 6º. Serão admitidos os individuos que o requererem dentro do prazo marcado para a 

matrícula e que possuirem as seguintes requisitos, preferidos os desfavorecidos da fortuna:  

a) idade de 10 annos no minimo e de 13 annos no maximo;  

b) não soffrer o candidato molestia infecto-contagiosa, nem ter defeitos que o 

impossibilitem para o aprendizado do officio.  

§ 1º. A prova desses requisitos se fará por meio de certidão ou attestado passador por 

autoridade competente.  

§ 2º. A prova de ser o condidato destituido de recursos será feita por attestação de pessoas 

idoneas, a juizo do director, que poderá dispensal-a quando conhecer pessoalmente as condições de 

requerente à matricula.  

Art. 7º. A cada requerente será apenas facultada a aprendizagem de um só officito, 

consultada a respectiva aptidão e inclinação.  

Art. 8º. Haverá em cada Escola de Aprendizes Artifices dous cursos nocturnos: primario, 

obrigatorio para os alumnos que não souberem ler, escrever e contar, e outro de desenho, tambem 

obrigatorio, para os alumnos que carecerem dessa disciplina para o exercicio satisfactorio do officio 

que aprenderem.  

Art. 9º. Os cursos nocturnos, primario e de desenho ficarão a cargo do director da escola.  

Art. 10. Constituirá renda da escola o producto dos artefactos que sahirem de suas 

officinas.  

§ 1º. Esta renda será arrecadada pelo director da escola, que com ella satisfará a compra 

de materiais necessarios para os trabalhos das officinas.  

§ 2º. Semestralmente o director dará balanço na receita e despeza das officinas e 

recolherá o saldo à Caixa Economica ou Collectoria Federal, para o destino consignado no artigo 

seguinte.  

Art. 11. A renda liquida de cada officina será repartida em 15 quotas iguaes, das quaes 

uma pertencerá ao director, quatro ao respectivo mestre e 10 serão distribuidas por todos os alumnos 

da officina, em premios, conforme o grão de adeantamento de cada um e respectiva aptidão.  

Art. 12. Haverá annualmente uma exposição dos artefactos das officinas da escola, para o 

julgamento do gráo de adeantamento dos alumnos e distribuição dos premios aos mesmos.  
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Art. 13. A comissão julgadora para a distribuição dos premios a que se referem os arts. 11 

e 12 será formada pelo director da escola, o mestre da respectiva officina e o inspector agricola do 

districto.  

Art. 14. No regimento interno das escolas, que será opportunamente expedido pelo 

ministro, serão estabelecidas as attribuições e deveres dos empregados, as disposições referentes à 

administração da escola das officinas e outras necessarias para seu regular funccionamento.  

Art. 15. Os programmas para os cursos serão formulados pelo respectivo director, de 

accordo com os mestres das officinas, e submetidos à approvação do ministro.  

Art. 16. As Escolas de Aprendizes Artifices fundadas e custeadas pelos Estados, 

Municipalidades ou associações particulares, modeladas pelo typo das de que trata o presente decreto, 

poderão gozar de subvenção da União, marcada pelo ministro, tendo em vista a verba que fôr 

consignada para esse effeito no orçamento do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio.  

Art. 17. Aos inspectores agricolas compete, dentro dos respectivos districtos, a 

fiscalização das Escolas de Aprendizes Artifices custeadas ou subvencionadas pela União. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario.  

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909, 88º da Independencia e 21º da Republica.  

 

Nilo Peçanha  

A. Candido Rodrigues 
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24/02/2016 166 f. Mestrado em Educação Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE, Joinville Biblioteca 
Depositária: Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE  

2016 

4.  ASSIS, MARIA CELINA DE. Licenciaturas nos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia: sua implantação, resultados e desafios.' 
09/05/2013 87 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre 
Biblioteca Depositária: CENTRAL UFRGS 

2013 

5.  BEDERODE, IGOR RADTKE. Desafios e Possibilidades da Implantação de 
Componentes Curriculares a Distância nos Cursos Presenciais do Instituto 
Federal Sul-rio-grandense (IFul), sob a ótica dos educadores do Câmpus Pelotas' 
10/03/2016 192 f. Mestrado Profissional em Educação e Tecnologia Instituição 
de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIÊNC. E TECN. SUL-RIO-
GRANDENSE, Pelotas Biblioteca Depositária: Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense / Câmpus Pelotas  

2016 

6.  COSTA, LUCIA HELENA KMENTT. Expansão dos Institutos Federais: 
narrativas de sujeitos do Câmpus Camaquã' 15/03/2016 undefined f. Mestrado 
Profissional em Educação e Tecnologia Instituição de Ensino: INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUC., CIÊNC. E TECN. SUL-RIO-GRANDENSE, Pelotas 
Biblioteca Depositária: undefined  

2016 

7.  GURGEL, PATRICIA. Professores-normalistas do Instituto de Educação do Rio 
de Janeiro (1930 - 1960): um estudo sobretrajetórias profissionais.' 26/02/2016 
159 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: 
biblioteca do CFCH 

2016 

8.  OLIVEIRA, LEE ELVIS SIQUEIRA DE. Evasão nos cursos subsequentes do 
IFC Campus Criciúma' 29/03/2016 141 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA, Criciúma 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Professor Eurico Back 

2016 

9.  SOUZA, ANA CAROLINA DUARTE DE. Políticas de ação afirmativa no 
ensino médio: Um estudo de caso no CEFET – Maracanã – Rio de Janeiro' 
18/04/2016 undefined f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca 
Depositária: Biblioteca do CFCH  

2016 

10.  LAIA, MARIA DA GLORIA DOS SANTOS. O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) como nova institucionalidade na 
Educação Profissionale Tecnológica (EPT): uma análise na perspectiva de rede 

2013 
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de política 26/07/2013 112 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília Biblioteca Depositária: BCE UnB  

11.  ARANTES, FABIANO JOSE FERREIRA. formação de professores nas 
licenciaturas do Instituto Federal goiano: políticas, currículos e docentes' 
07/06/2013 139 f. Mestrado em EDUCAÇÃO - CAMPUS CATALÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, Catalão 
Biblioteca Depositária: UFG  

2013 

12.  FEITOSA, PATRICIA DE ALMEIDA. A interiorização dos Institutos Federais: 
um estudo de caso sobre a implantação do campus venda nova do imigrante' 
13/08/2013 151 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, Vitória Biblioteca 
Depositária: Biblioteca da UFES 

2013 

13.  SOARES, SARA JOSE. A trajetória de formação dos professores da licenciatura 
em computação do Instituto Federal do Tocantins' 31/03/2015 93 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA, Santa Maria Biblioteca Depositária: Biblioteca Central 

2015 

14.  ANDRADE, ANDREA DE. A expansão dos Institutos Federais: causas e 
consequências' 30/10/2014 149 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca 
Depositária: Prof. Lúcio de Souza 

2014 

15.  TOMINAGA, MIRTA RIE DE OLIVEIRA. A implantação dos cursos de ensino 
médio integrado no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul em Ponta Porã/MS 
e suas relações com as novas formas de produção e trabalho da região (2007-
2012)' 06/06/2013 136 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO, Campo Grande Biblioteca 
Depositária: Pe. Felix Zavataro 

2013 

16.  VARA, SIMONE DA CRUZ. Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Sul-rio-grandense e o Polo Naval e Offshore de Rio Grande: a 
educação na terra que leva ao trabalho no mar' 24/03/2014 179 f. Mestrado 
Profissional em Educação e Tecnologia Instituição de Ensino: INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUC., CIÊNC. E TECN. SUL-RIO-GRANDENSE, Pelotas 
Biblioteca Depositária: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-
rio-grandense / Campus Pelotas 

2014 

17.  MENDONCA, GISELA DE BARROS ALVES. O princípio da gratuidade ativa 
no programa de assistência estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo (IFP) – CAMPUS CUBATÃO ' 25/09/2015 115 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
METODISTA DE SÃO PAULO, São Bernardo do Campo Biblioteca 
Depositária: Dr. Jalmar Bowden 

2015 

18.  ALENCAR, FRANCISLENE LUCIA DE. Formação de professores no curso de 
licenciatura em química IFMT/UAB: uma análise no contexto das atuais 
políticas educacionais.' 26/07/2013 114 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, Cuiabá 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial do Instituto de Educação - IE e 
Biblioteca Central da UFMT. 

2013 

19.  FILHO, IZAIAS COSTA. Políticas de assistência ao estudante: formulação e 
implementação no Instituto Federal do Paraná (2008-2014)' 16/04/2015 227 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TUIUTI 
DO PARANÁ, Curitiba Biblioteca Depositária: Sydnei Lima Santos  

2015 

20.  PEREIRA, JULIANA DE SOUZA AUGUSTIN. Programa mulheres mil: uma 
análise no campo das políticas de inclusão do IFC' 28/08/2015 171 f. Mestrado 
em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA, Florianópolis Biblioteca Depositária: BU  

2015 

21.  ROCHA, LAURA FERNANDA RODRIGUES DA. A implementação da Lei nº. 2015 
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10.639/2003 na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica' 10/04/2015 undefined f. Mestrado em Educação Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, Mariana Biblioteca 
Depositária: UFOP  

22.  MONTEIRO, FRANCISCA OCILMA MENDES. A PRÁTICA COMO 
COMPONENTE CURRICULAR NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM BIOLOGIA DO IFPI CAMPUS 
FLORIANO' 09/12/2013 130 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, São Leopoldo 
Biblioteca Depositária: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS  

2013 

23.  SA, NEILA MARTA DE. A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO 
OLHAR DO CORPO DISCENTE DE NÍVEL MÉDIO DO IFPI - CAMPUS 
TERESINA CENTRAL' 28/02/2014 149 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, São 
Leopoldo Biblioteca Depositária: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 
UNISINOS  

2014 

24.  SILVA, REINOUDS LIMA. Avaliação da política pública de educação de 
jovens e adultos na rede federal de Educação Profissionale tecnológica: o 
PROEJA no Instituto Federal do Maranhão - Campus Açailândia' 01/04/2015 
103 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA, Brasília Biblioteca Depositária: BCE UnB  

2015 

25.  MORAES, LAURINDA INES SOUZA DE. Processos Históricos do Câmpus de 
Jaraguá do Sul – IFC: Impacto nas Políticas Públicas da Educação Profissional' 
17/02/2014 151 f. Mestrado em Educação Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE, Joinville Biblioteca 
Depositária: Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE  

2014 

26.  LIMA, MARIA FLAVIA BATISTA. A expansão das licenciaturas no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo: percursos e 
características' 26/11/2015 1 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP  

2015 

27.  SOUZA, LILIANE BORDIGNON DE. Reforma e expansão da Educação 
Profissionaltécnica de nível médio nos anos 2000.' 08/11/2013 230 f. Mestrado 
em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS, Campinas Biblioteca Depositária: Biblioteca Central - UNICAMP  

2013 

28.  QUEIROZ, MAGALI APARECIDA MENDES DE. Mediação pedagógica nos 
cursos do IFTM-Campus Uberaba: um estudo em representações sociais' 
31/07/2013 140 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE UBERABA, Uberaba Biblioteca Depositária: 
BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS AEROPORTO DA UNIVERSIDADE 
DE UBERABA  

2013 

29.  MONTAGNER, SILVIA REGINA. Caminhos da docência que se entrecruzam e 
se revelam no processo de formação continuada com os docentes do PROEJA 
FIC' 26/07/2013 125 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Santa Maria Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central  

2013 

30.  QUEIROZ, ANTONIO CARLOS GUIMARAES DE. PROEJA: EGRESSOS 
DO CURSO TÉCNICO EM METALURGIA DO IFES CAMPUS VITÓRIA E 
SUA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO' 24/04/2013 161 f. Mestrado 
em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, Vitória Biblioteca Depositária: Biblioteca da UFES  

2013 

31.  MORAIS, PATRICIA DIAS DE. CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 
NO ESTADO DE MATO GROSSO - A OFERTA PELO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 
GROSSO - IFMT DE 2001 A 2013' 27/03/2015 136 f. Mestrado em 

2015 



191 

 

EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO, Cuiabá Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial do Instituto de 
Educação e Biblioteca Central / IE / UFMT  

32.  FERREIRA, DIOGENES ARRUDA. Mestrado Profissional em educação: 
estudo sobre o processo de criação e institucionalização de cursos em IFES do 
Nordeste' 29/08/2014 129 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, Recife Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central da UFPE  

2014 

33.  SILVEIRA, MARIA LEDA COSTA. PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO NO 
CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA NO IFC: DA TRADIÇÃO 
TÉCNICA AO DISCURSO EMANCIPATÓRIO' 29/11/2013 123 f. Mestrado 
em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA, Florianópolis Biblioteca Depositária: BU  

2013 

34.  ZANLORENSE, MARIA JOSELIA. Educação para o trabalho: a criação das 
Escolas Técnicas no Paraná (1900-1950)' 27/06/2013 122 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
PONTA GROSSA, Ponta Grossa Biblioteca Depositária: Biblioteca do Campus 
de Uvaranas  

2013 

35.  FILHO, RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS. O ENSINO PROFISSIONAL NO 
IFRO E SEU ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES SOCIOECONÔMICAS 
E REGIONAIS: Um estudo do perfil dos discentes egressos' 05/08/2015 
undefined f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, Porto Velho Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central Prof. Roberto Eduardo Pires  

2015 

36.  GARCIA, VANIR. PROEJA NO IFMS – CAMPUS CAMPO GRANDE O 
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM 
INFORMÁTICA (2010 A 2013)' 02/07/2014 109 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO, Campo 
Grande Biblioteca Depositária: Pe. Felix Zavataro  

2014 

37.  SILVA, SARA CARNEIRO DA. O PROEJA NOS CAMPI DO IFAM DA 
CIDADE DE MANAUS: um olhar sobre a trajetória da Formação Profissional. 
Sara Carneiro da Silva Manaus – AM 2013' 13/11/2013 272 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: Universidade Federal do Amazonas, 
Manaus Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA DA UFAM  

2013 

38.  MELO, RAMASIO FERREIRA DE. APRENDIZAGEM COLABORATIVA 
MEDIADA PELO MOODLE COMO APOIO AO ENSINO DE 
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO DO IFTO – CAMPUS 
ARAGUATINS' 27/03/2015 146 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Santa Maria 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Centra UFSM  

2015 

39.  COUTINHO, SUZANA ANDREIA SANTOS. A FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM NO PROEJA NO 
CONTEXTO DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (IFMA)' 
08/07/2015 137 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, São Luís Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Setorial de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
UFMA  

2015 

40.  NASCIMENTO, TELMA TEIXEIRA DO. ENUNCIAÇÕES DE 
LICENCIANDOS DE MATEMÁTICA SOBRE SUA FORMAÇÃO 
DOCENTE: UM ESTUDO COM ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ' 13/11/2013 200 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, São 
Leopoldo Biblioteca Depositária: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 
UNISINOS  

2013 
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41.  SILVA, SHEILA SIQUEIRA DA. A ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES 
DO ESPÍRITO SANTO E A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL(1909-1930)' 24/04/2013 146 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 
Vitória Biblioteca Depositária: Biblioteca da UFES  

2013 

42.  ZAMPROGNO, MARISANGE BLANK. AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO NO 
ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONALE TECNOLÓGICA: O CASO 
DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO' 25/03/2013 166 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO, Vitória Biblioteca Depositária: Biblioteca da UFES  

2013 

43.  ESTACHESKI, JOICE. As Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional 
do Estado do Paraná à luz dos princípios gramscianos: a implementação 
analisada sob a perspectiva docente' 07/03/2013 147 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
PONTA GROSSA, Ponta Grossa Biblioteca Depositária: Biblioteca Central - 
Campus de Uvaranas  

2013 

44.  SILVA, FABIO PEREIRA DA. A Educação Profissionalno Brasil: Um Estudo 
Exploratório sobre a Percepção dos Pesquisadores da Associação Nacional de 
Pós Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED no período de 2006 a 2013' 
19/03/2015 79 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, São Bernardo do Campo 
Biblioteca Depositária: Dr. Jalmar Bowden  

2015 

45.  AMORIM, JANAINA MIRANDA MURADAS. MULHER E O MUNDO DO 
TRABALHO: HISTÓRIAS DE VIDA DE ESTUDANTES NO PROGRAMA 
NACIONAL MULHERES MIL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS – IFTO' 30/07/2015 127 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA MARIA, Santa Maria Biblioteca Depositária: Biblioteca Central 
UFSM  

2015 

46.  GUARENTI, ROSIMERI GONZAGA. ROBÓTICA EDUCACIONAL NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONALE TECNOLÓGICA: desafios e possibilidades, 
um estudo de caso, superando desafios de aprendizagem' 27/02/2015 113 f. 
Mestrado Profissional em Educação e Tecnologia Instituição de Ensino: 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIÊNC. E TECN. SUL-RIO-
GRANDENSE, Pelotas Biblioteca Depositária: Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense / Campus Pelotas  

2015 

47.  SANTIAGO, RAQUEL VIDIGAL. O trabalho docente no ensino básico, técnico 
e tecnológico: o caso do If Sudeste MG - Campus Rio Pomba' 16/07/2015 163 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA, Viçosa Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da Universidade 
Federal de Viçosa  

2015 

48.  VANDERLEY, SELMA DE FATIMA. Implantação e expansão do ensino 
técnico federal no Brasil (1909-1971): das escolas de aprendizes artífices à 
escola de preparação da força de trabalho' 01/09/2015 105 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, Campo Grande Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central UFMS  

2015 

49.  WIGGERS, LETICIA HELENA FROZIN FERNANDES CRUZ. MEMÓRIAS 
E EXPERIÊNCIAS DO FAZER-SE PROFESSOR NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA- 
ETFSC (1968- 2010)' 11/09/2015 169 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 
Florianópolis Biblioteca Depositária: BU/UFSC  

2015 

50.  VITOR, VALTER LUIZ DE ALMEIDA. Identidade docente e Educação 2014 
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ProfissionalTécnica de Nível Médio: Um estudo sobre os Professores que atuam 
no CEFET-MG' 29/04/2014 undefined f. Mestrado em Educação Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, Mariana Biblioteca 
Depositária: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Univesidade Federal de 
Ouro Preto  

51.  FARIA, DEBORA SUZANE DE ARAUJO. O PROEJA ENSINO MÉDIO NO 
IFRN - Campus Caicó: causas da desistência e motivos da permanência' 
27/02/2014 144 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Zila Mamede  

2014 

52.  AVINIO, CARINA DE SOUZA. Caminhos da docência no Instituto Federal 
Farroupilha: da formação aos primeiros anos da carreira na Educação 
Profissional e Tecnológica.' 13/02/2014 124 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 
Santa Maria Biblioteca Depositária: Biblioteca Centra UFSM  

2014 

53.  NETTO, LIVIAN LINO. IMAGENS DA JUVENTUDE NA 
CONTEMPORANEIDADE: um estudo de caso etnográfico dos modos de ser 
jovem no Instituto Federal Sul-rio-grandense – Campus Pelotas' 29/04/2014 174 
f. Mestrado Profissional em Educação e Tecnologia Instituição de Ensino: 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIÊNC. E TECN. SUL-RIO-
GRANDENSE, Pelotas Biblioteca Depositária: Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense / Campus Pelotas  

2014 

54.  AVILA, CAROLINA MACHADO D. A implementação do PROEJA no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo' 26/06/2015 
150 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS, Campinas Biblioteca Depositária: Biblioteca 
Central da Unicamp  

2015 

55.  GABBI, CARMEM ELISETE. Formação de professores do Ensino Profissional 
e Tecnológico: uma abordagem pedagógica ' 24/02/2015 126 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO 
SUL, Santa Cruz do Sul Biblioteca Depositária: UNISC  

2015 

56.  ALVES, ROSANA MARIA DE SOUZA. (Des)Caminhos da Profissão Docente: 
sobre a experiência do Curso PARFOR no IFMA/Campus Codó (2010-2014)' 
23/03/2015 198 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca 
Depositária: Biblioteca do CFCH  

2015 

57.  MOUTINHO, SONIA OLIVEIRA MATOS. PRÁTICAS DE LEITUR@ NA 
CULTURA DIGITAL DE ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO 
DO IFPI - CAMPUS TERESINA SUL' 25/02/2014 183 f. Mestrado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO 
DOS SINOS, São Leopoldo Biblioteca Depositária: Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos - UNISINOS  

2014 

58.  IABEL, LEILA DE ALMEIDA CASTILLO. Ensino médio técnico integrado no 
IFRS – Câmpus Sertão: o cuidado afetuoso nas relações do ensinar' 06/01/2014 
102 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre 
Biblioteca Depositária: Central da PUCRS  

2014 

59.  SANTOS, AMANDA CARLOU ANDRADE. INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL: VISÃO DOS GESTORES DO IFRJ' 11/03/2014 147 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Rede 
Sirius 

2014 

60.  LEITE, JOCILEIDE BIDO CARVALHO. SENTIDOS DA POLITICA DE 
CURRICULO DA EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA INTEGRADA 

2014 
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AO ENSINO MEDIO DO IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA' 19/05/2014 203 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA, João Pessoa Biblioteca Depositária: Biblioteca 
Central da UFPB  

61.  MAGALHAES, GUILHERME LINS DE. A EPT e a promoção do capital 
social: a influência do câmpus Planaltina na realidade dos assentados da região 
de Águas Emendadas' 20/02/2014 123 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília Biblioteca Depositária: 
BCE UnB  

2014 

62.  UGLAR, ANDREA MONTEIRO. Formação inicial de Professores: um estudo 
das disciplinas filosóficas do Curso de Licenciatura em Geografia do Instituto 
Federal Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - campus São Paulo' 
26/09/2014 326 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP  

2014 

63.  DINIZ, ANA LUCIA PASCOAL. Proeja FIC/Fundamental no IFRN-CAMPUS 
Mossoró: das intenções declaradas ao funcionamento de um curso em espaço 
prisional' 28/02/2014 218 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Zila Mamede  

2014 

64.  BARBOSA, LEANDRO DE FONTES. A Reestruturação produtiva e a 
formação de técnicos de nível médio: uma análise do currículo da Educação 
Profissionalno IFPE' 25/08/2014 224 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, Recife 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UFPE  

2014 

65.  FEDRE, JULIO PENNA. Políticas Públicas em Educação Profissional: estudo 
da cultura educacional na “Cidade do Samba” no Rio de Janeiro' 12/12/2014 281 
f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS, Campinas Biblioteca 
Depositária: PUC CAMPINAS  

2014 

66.  SILVA, MARCOS ANTONIO DA. Uma Abordagem Crítica do Conteúdo 
Esporte nas Aulas de Educação Física no Instituto Federal de Educação 
Tecnológica do Rio Grande do Norte - Campus Pau dos Ferros' 29/08/2014 78 f. 
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal Biblioteca Depositária: Biblioteca 
Central Zila Mamede  

2014 

67.  MATTOS, MARILUCIA DOS SANTOS. EDUCAÇÃO E PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: a expansão da rede federal de Educação 
Profissional e tecnológica no início do século XXI' 28/05/2013 93 f. Mestrado 
em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, Vitória Biblioteca Depositária: Biblioteca da UFES  

2013 

68.  CARVALHO, JEFERSON LUIS MARINHO DE. INSTITUTO FEDERAL DO 
PIAUÍ - CAMPUS PARNAÍBA: TRAJETÓRIA DE HOJE, MEMÓRIA DO 
AMANHÃ (2007-2012)' 04/10/2013 175 f. Mestrado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, São 
Leopoldo Biblioteca Depositária: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 
UNISINOS  

2013 

69.  VASCONCELOS, ROSA MARIA OLIVEIRA TEIXEIRA DE. UM OLHAR 
SOBRE A PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM 
UMA UNIDADE DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA EM PERNAMBUCO' 12/09/2014 188 f. Mestrado em 
Educação Contemporânea Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO, Caruaru Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA 
CENTRAL - UFPE  

2014 
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N° TESES ANO 

1. BAVARESCO, DELAIR. POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
NOS INSTITUTOS FEDERAIS E A LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
DO IFRS – CÂMPUS BENTO GONÇALVES' 27/11/2014 225 f. Doutorado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO 
DOS SINOS, São Leopoldo Biblioteca Depositária: Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos - UNISINOS  

2014 

2.  TAVARES, MOACIR GUBERT. A constituição e a implantação dos Institutos 
Federais no contexto da expansão do Ensino Superior no Brasil: o caso do IFC – 
Campus Rio do Sul ' 31/10/2014 317 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, Ponta 
Grossa Biblioteca Depositária: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 
UEPG  

2014 

3.  FLACH, ANGELA. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS INSTITUTOS 
FEDERAIS: ESTUDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UM CURSO DE 
LICENCIATURA EM UM CONTEXTO DE TRANSIÇÃO INSTITUCIONAL' 
28/08/2014 208 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, São Leopoldo Biblioteca 
Depositária: Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS  

2014 

4.  VERDUM, PRISCILA DE LIMA. Formação inicial de Professores para 
Educação Básica, no contexto dos IF: propondo indicadores de qualidade, a 
partir de um estudo de caso no IFRS' 13/01/2015 281 f. Doutorado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: 
Biblioteca central da PUC RS  

2015 

5.  PEREIRA, MARIA ISAILMA BARROS. PROCESSOS DE GESTÃO EM 
TRANSFORMAÇÃO: OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMO “ARENA POLÍTICA” ' 30/06/2015 297 f. 
Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO, Recife Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA 
CENTRAL DA UFPE  

2015 

6.  BORBOREMA, CAROLINE DUARTE LOPES DE. Discursos na/da Educação 
Profissionale tecnológica: a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia' 03/12/2013 195 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de 
Janeiro Biblioteca Depositária: Rede Sirius  

2013 

7.  PASQUALLI, ROBERTA. TRAJETÓRIAS DE SABERES: A FORMAÇÃO E 
A PRÁTICA DOS PROFESSORES DOS CURSOS DE LICENCIATURA A 
DISTÂNCIA EM CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA NOS 
INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA' 
27/05/2013 303 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre 
Biblioteca Depositária: CENTRAL UFRGS  

2013 

8.  ANDRADE, ANDREA DE FARIA BARROS. Os institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia : uma análise de sua institucionalidade' 
22/12/2014 209 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília Biblioteca Depositária: BCE UnB  

2014 

9.  KRUGER, EDELBERT. A REFORMA DO ESTADO E AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA NO BRASIL: da Escola Técnica Federal de Pelotas ao 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (1990-
2013)' 07/11/2013 367 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, Capão do Leão Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Setorial de Ciências Sociais  

2013 
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10.  SOUZA, HERON FERREIRA. Política de Educação Profissionale tecnológica e 
desenvolvimento territorial: análise do Instituto Federal Baiano no contexto do 
Seminário da Bahia, Brasil' 01/12/2015 200 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 
Campinas Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da Unicamp  

2015 

11.  COSTA, RAMIRO MARINHO. CONFIGURAÇÕES DA POLÍTICA DE 
INTEGRAÇÃO: EDUCAÇÃO PROFISSIONALE BÁSICA NA 
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS 
INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO EM SANTA CATARINA Tese' 
25/02/2015 384 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, Florianópolis 
Biblioteca Depositária: BU  

2015 

12.  BRITTES, LETICIA RAMALHO. MOVIMENTOS DISCURSIVOS NA 
PRODUÇÃO DE CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONALPARA 
JOVENS E ADULTOS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
FARROUPILHA' 23/03/2015 180 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, Capão do Leão 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial do Campus das Ciências Sociais.  

2015 

13.  ARAUJO, JAIR JONKO. NOVOS SENTIDOS DAS POLÍTICAS 
CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONALNO INSTITUTO 
FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE' 25/09/2013 308 f. Doutorado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PELOTAS, Capão do Leão Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial do 
Campus das Ciências Sociais  

2013 

14.  SANTOS, SILVIA MARIA DOS. O DESAFIO DA QUALIFICAÇÃO PARA 
O TRABALHO NA PERSPECTIVA DO PROEJA NO IFMT – POLÍTICA, 
FATO E POSSIBILIDADES' 01/12/2015 323 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO/RIO CLARO, Rio Claro Biblioteca Depositária: IB Rio 
Claro - SP 

2015 

15.  NETO, RAIMUNDO LEANDRO. A EXPANSÃO DO ENSINO TÉCNICO 
INDUSTRIAL DA REDE FEDERAL NO CEARÁ: O CASO DO IFCE – 
CAMPUS DE CEDRO (1986-1999)' 19/02/2013 274 f. Doutorado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE METODISTA DE 
PIRACICABA, Piracicaba Biblioteca Depositária: Biblioteca "C" Taquaral  

2013 

16.  SOUSA, FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DE. EM NOME DA ORDEM E 
DO PROGRESSO: A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO PERCURSO DA 
ESCOLA DE APRENDIZESARTÍFICES À ESCOLA TÉCNICA FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE (1909-1971)' 27/02/2015 276 f. Doutorado em 
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, Natal Biblioteca Depositária: undefined  

2015 

17.  SILVA, JOSE MOISES NUNES DA. Concepções de formação profissional 
técnica de nível médio adotadas pelo IFRN: especificidades e (des) 
continuidades' 31/07/2014 187 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Zila Mamede  

2014 

18.  VIEIRA, LUCIO OLIMPIO DE CARVALHO. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
A EDUCAÇÃO PROFISSIONALTÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (1996 A 
2011)' 22/08/2014 203 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, São Leopoldo Biblioteca 
Depositária: Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS  

2014 

19.  PANDOLFI, MARCELO DE AMORIM. ”ADMIRÁVEL MUNDO DO 
EMPREENDEDORISMO”: ADOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO COMO 
PRINCÍPIO EDUCATIVO NO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

2015 
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DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO' 25/08/2015 336 f. 
Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO CARLOS, São Carlos Biblioteca Depositária: Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações - BCo/UFSCar  

20.  NICHELE, ALINE GRUNEWALD. TECNOLOGIAS MÓVEIS E SEM FIO 
NOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM EM QUÍMICA: 
UMA EXPERIÊNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL' 25/02/2015 255 f. 
Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO 
VALE DO RIO DOS SINOS, São Leopoldo Biblioteca Depositária: 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS  

2015 

21.  MARCAL, FABIO AZAMBUJA. O ensino médio integrado no IFRS 
enfrentando a dualidade' 11/08/2015 208 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: Central da UFRGS  

2015 

22.  SANTOS, CRISTIANE SILVEIRA DOS. UM ESTUDO SOBRE OS ERROS 
ORTOGRÁFICOS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO IFUL – CÂMPUS 
PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA – (CaVG), À LUZ DO MODELO DE 
REDESCRIÇÃO REPRESENTACIONAL (MRR) DE KARMILOFF-
SMITH(1986,1994)' 13/11/2015 373 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, Capão do Leão 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial do Campus das Ciências Sociais  

2015 

23.  CHAGAS, KADYDJA KARLA NASCIMENTO. O SENSÍVEL NO 
TRABALHO DOCENTE: REPRESENTAÇÃO SOCIAL ENTRE DOCENTES 
DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO RIO GRANDE DO NORTE' 21/02/2014 229 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE, Natal Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Zila Mamede  

2014 

24.  MOTTA, GLAUCIO RODRIGUES. Formação de professores para o contexto 
da educação inclusiva: O Instituto Federal do Espírito Santo e os fatores atuantes 
sobre seus espaços formativos' 28/05/2015 257 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 
Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca do CFCH  

2015 

25.  HANNECKER, LENIR ANTONIO. COMPREENSÃO DE CURRÍCULO NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: POSSIBILIDADES E TENSÕES DO ENSINO 
MÉDIO INTEGRADO' 05/06/2014 201 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, São 
Leopoldo Biblioteca Depositária: Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 
UNISINOS  

2014 

26.  CANDEIA, LUCIANO. Mente amore pro patria docere: a Escola de Aprendizes 
Artífices da Paraíba e a formação de cidadãos úteis à nação (1909 – 1942)' 
29/07/2013 318 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA, João Pessoa 
Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPB  

2013 
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APÊNDICE C - CONSULTA AO BANCO DE TESES DA CAPES 
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APÊNDICE D- CONSULTA À UFT PARANÁ 

 

  
SITE: https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/ConsultaPedido.aspx 
12 dez 2016 –m 12 horas 
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APÊNDICE E - CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE 

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO  
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ANEXO I - CONSULTA AO INEP SOBRE O NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO 

SUPERIOR 
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ANEXO II – CARTA DE NATAL 

I FÓRUM NACIONAL DE LICENCIATURAS NOS INSTITUTOS FEDERAIS: “EM 
BUSCA DE UMA IDENTIDADE” 

 
Os participantes do I Fórum Nacional das Licenciaturas dos Institutos Federais 

“Em busca de uma identidade”, realizado no período de 24 a 26 de novembro de 2010, na 
cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, vêm a público manifestar as 
proposições a seguir, consolidadas a partir dos debates realizados no evento ao longo desses 
dias. As discussões tiveram o intuito de buscar uma identidade para os cursos de licenciatura, 
bem como propor sugestões para superar as dificuldades existentes no cotidiano desses 
cursos. Neste sentido, os participantes recomendam às autoridades responsáveis pela Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica a implementação das seguintes ações, como 
forma de construir a identidade dos cursos de licenciatura que vêm sendo realizados pelos 
Institutos. Vale salientar que este documento teve como ponto de partida as deliberações do I 
SENALIF, realizado em Ouro Preto, Minas Gerais, em maio de 2010. 
I.GESTÃO 
a)Estabelecimento de normas frente à criação de novos cursos associados à contratação 
efetiva de professores em cada área, espaço e acervo. 
b)Efetivação do processo de inclusão social nos cursos de licenciatura dos IF. 
c)Utilização da estrutura privilegiada dos IF para pesquisas dos arranjos produtivos numa 
perspectiva de currículos integrados. 
d)Estabelecimento de política de gestão de curso que assegure a integração das áreas de 
conhecimento e sua implementação na prática cotidiana escolar. 
e)Integração das dimensões teoria e prática que fazem parte do PPC em atendimento às 
políticas educacionais, através de intervenções nas instâncias instituídas.  
f)Garantia de concurso para todas as áreas do conhecimento, de forma a não iniciar um curso 
sem o quadro docente necessário. 
g)Contratação de docentes e técnico-administrativo para atender às demandas das 
licenciaturas. 
h)Garantir concurso para as disciplinas das humanidades(filosofia, sociologia, antropologia, 
fundamentos da educação, etc.) de forma a não iniciar um curso sem o quadro docente 
necessário. 
i) Criação de cursos com garantia de acervo bibliográfico e o espaço físico adequado. 
j)Inclusão no Projeto Pedagógico Institucional – PPI – de política para as licenciaturas 
fundamentadas nas políticas educacionais e no contexto de cada IF. 
K)Melhoria do diálogo entre as Universidades e os Institutos Federais acerca dos cursos de 
licenciatura. 
l)Articulação entre a rede federal e as redes de ensino da Educação Básica pública de forma a 
incrementar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da licenciaturas.  
m)Criação de condições para que os estágios curriculares tenham acompanhamento efetivo. 
n)Estabelecimento de critérios para distribuição de carga horária para as funções do professor 
que contemple atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
o)Criação de uma Infraestrutura física, pedagógica e administrativa para as licenciaturas. 
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p)Estabelecimento de uma política nacional de formação continuada para os professores da 
rede, preferencialmente na forma de Stricto Sensu, com normatização definida localmente 
para liberação do docente. 
q)Rediscussão do processo de ingresso nas Licenciaturas. 
r)Fomento à discussão coletiva dos integrantes dos IF, de forma a garantir o protagonismo de 
todos dentro das licenciaturas, num processo de fórum permanente. 
II.INFRAESTRUTURA 
a)Fomento ao estabelecimento da infraestrutura necessária ao funcionamento dos cursos de 
licenciatura, abrangendo laboratórios pedagógicos, acervo bibliográfico, sala de professores, 
auditório, sala de reuniões, etc. 
III.FORMÇÃO DOS FORMADORES 
a)Construção de um processo contínuo de formação dos formadores abrangendo ensino, 
pesquisa e extensão, na perspectiva das políticas de inclusão social. 
b)Formação de grupos de pesquisa e redes de pesquisadores das licenciaturas com a finalidade 
de subsidiar a produção de conhecimentos que contribua para a construção das identidades 
dos cursos de licenciaturas dos IF. 
c)Fortalecimento e incentivo à formação e consolidação dos grupos de pesquisa em ensino na 
rede. 
IV.QUESTÕES PEDAGÓGICAS 
a)Concepção do processo de formação pedagógica que fortaleça a indissociabilidade das 
ações teórico-práticas nas licenciaturas.  
b)Compreensão da formação pedagógica como componente indispensável à formação dos 
alunos dos cursos de licenciatura nos IF. 
c)Adequação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de licenciatura a partir da vocação de todos 
os IF. 
d)Definição da essência das licenciaturas (não constituir licenciaturas que estejam 
mascarando bacharelado). 
e)Formar professores que tenham em mente a tríade ensino, pesquisa e extensão na prática 
docente.  
f)Cursos de licenciaturas que fomentem a crítica aos arranjos produtivos locais, que 
respondam às demandas da educação profissional e que se vinculem efetivamente às ciências. 
g)Redefinição do estágio como processo contínuo de reflexão e diagnóstico da realidade onde 
o licenciado irá atuar, confrontando com as teorias produzidas no curso e produzindo novos 
conhecimentos. 
h)Superação da visão tradicional de formação docente, através da valorização da prática, do 
estágio e dos demais referenciais necessários para o exercício da docência na perspectiva da 
transformação social. 
i)Fomento ao desenvolvimento de projetos que articulem a participação dos discentes nos 
espaços educativos formais e não formais. 
j)No Projeto Pedagógico dos cursos de licenciatura, devem ser considerado a(s): formação de 
professores que privilegie a práxis e a autonomia, a criticidade e a criatividade, através da 
pesquisa como princípio político educativo; domínio de conhecimentos específicos de cada 
curso e sua articulação com as demais áreas do conhecimento e do processo de ensino-
aprendizagem. Percepção da pesquisa científica como princípio orientador na formação do 
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professor; articulação de conhecimentos específicos com os conhecimentos e as práticas 
pedagógicas desde o início dos cursos; conhecimentos específicos trabalhados de maneira 
mais abrangente; inclusão de componente curricular de produção de imagem, pensando na 
redação em vídeo necessária aos surdos. Inclusão nos componentes curriculares das 
orientações étnico-racionais e as minorias sócias (EJA, EAD, Libras); atendimento à relação 
professor/aluno de acordo com as especificidades dos cursos.  
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