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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (EPT) E AS SUAS 

BASES CONCEITUAIS: DISCUSSÕES EM QUESTÃO 

 

 

Geison Jader Mello1 

José Vinicius da Costa Filho2 
 

 

Esta edição da Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas 

EDUVALE/Jaciara-MT apresenta artigos do Programa de Pós-graduação em Educação 

Profissional e Tecnológica (ProfEPT), Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica em Rede Nacional, da área de Ensino, reconhecido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação (MEC), 

e que possui 40 Instituições Associadas (IAs) distribuídas por todos os Estados da Federação e 

no Distrito Federal. 

A organização dos artigos de revisão contidos nesta edição foi realizada pelos Discentes 

do ProfEPT do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) juntamente com seus Orientadores e 

Colaboradores, que a partir de discussões acerca da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 

e as Suas Bases Conceituais, compuseram aqui uma coletânea de 16 artigos com assuntos 

diversos relacionados ao tema. 

Com propósito de dialogar com as Bases Conceituais da EPT no Brasil, os mestrandos 

e seus orientadores, no âmbito de um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, refletem sobre 

os problemas vivenciados em âmbito local e nacional e mormente em seus próprios locais de 

trabalho. 

Desta maneira, o primeiro artigo de revisão bibliográfica “A PERSPECTIVA DAS 

BASES CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA SOBRE O 

PAPEL DOS INSTITUTOS FEDERAIS” baseia-se em três fundamentos: trabalho como 

princípio educacional, educação humana integral ou holística e economia política. As bases 

conceituais que norteiam os aspectos teóricos a respeito desta formação fundamentam-se na 

educação omnilateral e na preparação do estudante para a vida, com visão crítica e reflexiva 

acerca de sua realidade. 

 
1Docente do IFMT – Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva, credenciado no ProfEPT Doutor em Física 

Ambiental pela UFMT. 
2Docente do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), Campus Cuiabá – Cel. 

Octayde Jorge da Silva, IFMT. 
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O segundo artigo, “COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL INTEGRADA E 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA: UM OLHAR PARA OS INSTITUTOS FEDERAIS” destaca a 

comunicação, encarada por uma ótica inadequada e obsoleta no universo corporativo, tida, por 

muitos líderes e gestores, como uma área estritamente tática e instrumental; e neste contexto de 

necessidade de reconhecer a importância da comunicação estratégica no âmbito das 

organizações, objetiva apresentar uma proposta reflexiva sobre como a comunicação 

organizacional integrada pode contribuir para o fortalecimento da comunicação pública, no 

contexto dos Institutos Federais (IFs). 

O terceiro, “EDUCAÇÃO FÍSICA: PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO HUMANA 

INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO”, salienta a que a Educação Física é um dos componentes 

curriculares e uma das competências essenciais na Educação Básica, uma vez que traz a cultura 

corporal do movimento, revelando-se um valoroso conteúdo a ser trabalhado nas aulas; o artigo 

tem objetivo investigar de que maneira a Educação Física pode contribuir na formação humana 

integral do estudante no Ensino Médio, por meio de reflexões advindas das Bases Conceituais 

da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

 O quarto, “A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO” apresenta que as modificações ocorridas na lei que assegura a reserva de vagas a 

pessoas com deficiência, no ano de 2016, trouxe a milhares de jovens a possibilidade de 

ingressarem nos cursos técnicos de nível médio; nessa perspectiva, o artigo objetiva 

compreender o processo de inclusão de pessoas com deficiência nos cursos da Educação 

Profissional e Tecnológica de nível médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). 

O quinto, “CONTRIBUIÇÃO DAS BASES CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO NÃO 

FORMAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA – JARDIM SENSORIAL” tem por finalidade 

analisar o processo educacional inclusivo de estudantes com deficiência, em estruturas físicas. 

Atualmente é possível observar que os elementos da natureza vão perdendo espaço; que a 

importância do contato humano com elementos naturais não é prioridade em projetos de 

ambientes educativos, distanciando assim os alunos da importante estimulação sensorial 

dispostas por: árvores, gramas, pedras, terra, areia, entre outros. Objetiva o aprimoramento de 

ideias acerca das Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, associada à 

proposta de construção e utilização de um Jardim Sensorial, como um espaço não formal de 
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educação, para o desenvolvimento do efetivo trabalho de estimulação sensorial em pessoas com 

deficiência. 

O sexto, “O SUJEITO ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: BREVE ANÁLISE A PARTIR DAS BASES 

CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA” visa estudar o 

mundo do trabalho observando a inserção do sujeito “assistente em administração” na Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) a partir da bibliografia básica das bases conceituais da EPT, 

bem como resulta na futura proposta de um produto educacional, no caso, uma capacitação 

continuada a fim de promover a autorreflexão do assistente em administração como educador 

parte essencial na formação humana integral do discente. 

O sétimo, “PRESERVAÇÃO DE ARQUIVOS ESCOLARES: UMA METOLOGIA 

PARA GUARDA E ACESSO À DOCUMENTOS” os autores apresentam os desafios das 

instituições escolares referente à manutenção do acervo escolar. Os documentos produzidos e 

arquivados em uma escola possuem naturezas diferentes, por exemplo, os arquivos dos alunos 

devem ser mantidos permanentemente, por sua vez, os arquivos dos profissionais da educação 

devem ser mantidos por períodos distintos. Apesar dessa diferença, em ambos os casos, deve-

se obedecer a tabela de temporalidade conforme a legislação vigente. Desta forma, o artigo 

propõe uma metodologia para organizar, digitalizar e disponibilizar o acesso no formato digital 

a estes documentos, com o envolvimento da comunidade escolar. 

O oitavo, “REFLEXÃO SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

NO BRASIL” apresenta as dificuldades encontradas ao longo da história da educação 

profissional brasileira, iniciando no período colonial, com criação das Escolas das Fábricas, em 

1809, passando pela República, ditadura de 1964, redemocratização até os dias atuais com a 

criação dos Institutos Federais de Educação, e objetiva analisar o percurso da Educação 

profissional no Brasil, alinhadas com as ideias dos grandes defensores do Ensino Médio 

Integrado. 

O nono, “O QUE SABEMOS SOBRE EDUCAÇÃO PROFFIONAL TECNOLÓGIA? 

DESAFIOS DOS SERVIDORES DOS INSTITUTOS FEDERAIS – PROFEPT” trata de uma 

reflexão a partir de 2008, propriamente, com a criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, o país presenciou uma expansão jamais imaginada na educação 

profissional tecnológica. Essa expansão previu a oferta de educação profissional aos cidadãos, 

porém, não preparou os profissionais para atuarem na instituição. O objetivo desse trabalho é 
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discutir os conhecimentos dos profissionais acerca de Educação Profissional Tecnológica 

(EPT) e a importância desses conhecimentos para a qualidade da formação ofertada. 

O décimo, “UMA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - 

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA” os autores discutem a diminuição de investimentos em educação, 

principalmente na infraestrutura escolar, soma-se a isso a perceptível falta de zelo por parte de 

membros da comunidade em relação ao patrimônio escolar; e neste contexto objetivam 

investigar a importância da participação da comunidade acadêmica na conservação e 

preservação deste patrimônio (dos bens móveis e imóveis), visto que, esses bens contribuem 

para o processo de ensino/aprendizagem. 

O décimo primeiro, “EDUCAÇÃO ALÉM DO CAPITAL: O 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO” buscou realizar 

uma breve reflexão sobre a relação do empreendedorismo e a educação profissional no processo 

formativo nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, com objetivo de contextualizar as 

bases conceituais em Educação Profissional e Tecnológica com empreendedorismo empresarial 

e possibilidade de incrementar o empreendedorismo social nos processos formativos na 

perspectiva de uma educação integral. 

O décimo segundo, “AS BASES CONCEITUAIS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA E A NECESSIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS 

CURRÍCULOS DA EPT” abordou a discussão sobre Bases Conceituais em Educação 

Profissional e Tecnológica, uma vez que a temática precisa ser mais debatida e inserida no 

currículo das disciplinas que compõe essa modalidade de ensino. O artigo tem como objetivo 

analisar as disciplinas abordadas no PPC do curso Técnico em Edificações em três instituições 

que ofertam o mesmo, sendo um deles de um Instituto Federal, outro de uma Escola Politécnica 

e, finalmente, um último de uma instituição do sistema S (SENAI). 

O décimo terceiro, “ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA REDAÇÃO CIENTÍFICA 

VOLTADOS AO ENSINO MÉDIO: ESTUDO DE CASO EM “SITES” DO IFMT” também 

apresentado no SEMIEDU 2021, objetiva apresentar aspectos referentes à pesquisa como 

princípio educativo no âmbito do Instituto Federal de mato Grosso, em uma perspectiva de 

encontrar documentos relacionados à redação científica que subsidiam o discente que está 

iniciando na pesquisa por meio de Projetos de Iniciação Científica destinados ao Ensino Médio. 

Para tanto realizou pesquisa bibliográfica e documental no site oficial do IFMT de modo a 

desvelar características propostas nos documentos analisados. 
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O décimo quarto, “A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NO 

CANTEIRO DE OBRAS: DIÁLOGOS POSSÍVEIS COM O CURSO EM EDIFICAÇÕES NO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO – CAMPUS VÁRZEA GRANDE”, reflete sobre a formação dos estudantes levando 

em conta que as questões ambientais têm adquirido uma grande importância social, com 

mudanças globais. Inclusive, a partir da pandemia do vírus Sarscov-2 (Covid-19) acentuaram-

se os estudos em busca de soluções para os problemas sociais, ambientais, políticos e 

econômicos que se passam. Debate também o setor da construção civil, que nos últimos tempos 

vem sendo apontado como grande vilão ambiental, pois contribui para a deterioração da 

qualidade ambiental através do desperdício de matéria-prima, insumos e auxiliares utilizados 

nos processos construtivos de empreendimentos urbanos. 

O décimo quinto, “A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SOCIEDADE CAPITALISTA: 

HISTÓRIA DE UM ROMANTISMO HEGEMÔNICO” tem como pano de fundo as teorias 

estudas na disciplina Bases Conceituais do Programa de Mestrado ProfEPT/IFMT e a partir 

disso provoca reflexões de como pode se dar a formação omnilateral dos alunos especiais 

presentes na escola regular num sistema educacional marcado pela dualidade. Logo, o objetivo 

da pesquisa é dialogar artigos e documentos sobre a educação especial com os textos estudados 

na disciplina Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica para possibilitar a 

construção de um conteúdo reflexivo sobre o papel do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). 

O décimo sexto, “O PROCESSO DE SAÚDE E DOENÇA E O TRABALHO COMO 

PRINCÍPIO EDUCATIVO” resulta da reflexão sobre o trabalho, que é considerado um 

instrumento fundamental na sociedade em que vivemos, por possibilitar reconhecimento social 

e ser fonte de renda. Seus sentidos e significados dependem das condições históricas e sociais. 

Por vezes, as suas relações podem produzir saúde ou, se for excessivo, produz desgastante, que 

se não for possibilitado ao trabalhador uma recuperação, prejudica o organismo e a mente e 

gera adoecimento. Os trabalhadores da educação adoecem por vários motivos, mas quando se 

trata da saúde especificamente dos professores, o fenômeno que vem sendo cada vez mais 

estudados no Brasil é a Síndrome de Burnout em Docentes. Nesta perspectiva, este artigo tem 

como objetivo identificar, a partir das Bases Conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica, reflexões sobre o processo de saúde e doença que acomete os docentes nos seus 

espaços de trabalho. 
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A PERSPECTIVA DAS BASES CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLOGICA SOBRE O PAPEL DOS 

INSTITUTOS FEDERAIS 

 

Vinicius Oliveira Souza1 

Ed’Wilson Tavares Ferreira2 

 

RESUMO 

A Educação Profissional e Tecnológica - EPT baseia-se em três fundamentos: trabalho como 

princípio educacional, educação humana integral ou holística e economia política. As bases 

conceituais que norteiam os aspectos teóricos a respeito desta formação fundamentam-se na 

educação omnilateral e na preparação do estudante para a vida, com visão crítica e reflexiva 

acerca de sua realidade. O avanço tecnológico materializado na quarta revolução industrial 

força uma mudança social e comportamental, pelo uso desta tecnologia e pela modificação das 

relações no mundo do trabalho. Neste artigo os autores discutem o impacto destas alterações 

no processo de ensino aprendizagem dos alunos matriculados em cursos integrados ao ensino 

médio. Os procedimentos metodológicos envolveram a pesquisa bibliográfica apoiada nos 

principais autores que forma as bases conceituais deste tipo de ensino. Os resultados obtidos 

indicam que a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está preparada para 

orientar seus alunos neste processo de evolução. 

 

Palavras-chave: Ensino Integrado. Formação Humana Integral. Quarta Revolução Industrial. 

 

ABSTRACT 

Professional and Technological Education - EPT is based on three foundations: work as an 

educational principle, integral or holistic human education and political economy. The 

conceptual bases that guide the theoretical aspects of this training are based on omnilateral 

education and on the student's preparation for life, with a critical and reflective view of their 

reality. The technological advance materialized in the fourth industrial revolution forces a social 

and behavioral change, through the use of this technology and the modification of relationships 

in the world of work. In this article, the authors discuss the impact of these changes on the 

teaching-learning process of students enrolled in courses integrated with secondary education. 

The methodological procedures involved bibliographical research supported by the main 

authors that form the conceptual bases of this type of teaching. The results obtained indicate 

that the Federal Network for Professional and Technological Education is prepared to guide its 

students in this process of evolution. 

 

Keywords: Vocational degree. Integral Human Formation. Fourth Industrial Revolution. 

 

 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), Campus Cuiabá, 

Cel. Octayde Jorge da Silva IFMT. 
2 Docente do do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), Campus Cuiabá, 

Cel. Octayde Jorge da Silva IFMT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – RFEPT3, formada 

pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais), pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, pelos Centros Federais de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro (Cefet-RJ) e de Minas Gerais (Cefet-

MG), pelas Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e Colégio Pedro II, permite 

visualizar a convergência de fatores que refletem a compreensão dos governos do Partido dos 

Trabalhadores – PT, acerca do papel da educação profissional e tecnológica no contexto social.  

A RFEPT foi criada em 2008, pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possui 

importância estratégica como elemento basilar para o desenvolvimento econômico e 

tecnológico do país, e como artifício que fortalece o processo de inclusão de milhões de 

brasileiros na vida cívica.  

Atualmente a RFEPT é formada por 604 unidades de ensino, oferta 10.878 cursos, 

possui 2.292.913 alunos inscritos, oferta cursos de níveis básicos (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio, qualificação profissional e técnico) e superior (bacharelado, 

licenciatura, tecnologia, especialização, mestrado e doutorado), conforme dados apresentados 

na Plataforma Nilo Peçanha4. 

As instituições que compõem a RFEPT ofertam cursos nos 13 eixos tecnológicos, em 

conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos. O eixo Informação e Comunicação agrupa 

os cursos da Área da Computação. O eixo Controle e Processos Industriais agrupa os cursos 

das áreas de engenharia elétrica, mecânica e automação. Estes eixos congregam cursos, cujas 

formações propiciam aos egressos a formação de conhecimentos relativos à tecnologia 

computacional, inclusive os alusivos à Indústria 4.0, ou quarta onda industrial. 

A Indústria 4.0 é um momento emergente, que recebeu destaque por ser abrangente e 

por propiciar significativas mudanças na sociedade, com impactos nos modos de produção do 

conhecimento, na estruturação da produção, na organização dos estados, nas políticas 

econômicas, na geração de emprego, no mundo do trabalho e nos mais variados aspectos da 

vida cotidiana. Portanto tais mudanças devem ser amplamente debatidas, a fim de propiciar 

benefício igualitário para todos os cidadãos e evitar o aumento da concentração do capital. 

A RFEPT pode constituir um modelo de instituição atuante na mediação das novas 

 
3 http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/ 
4 http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2021.html 
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relações sociais, que surgem com a chamada quarta revolução industrial. Um modelo que 

estimule a criatividade, a curiosidade, a capacidade de abstração e o pensamento sistêmico, 

associado a um processo de comunicação e de aquisição de saberes úteis, relacionados com a 

intervenção do indivíduo no mundo dos objetos técnicos e com a compreensão do mundo em 

que vive como apresenta Moll (2010).  

Neste artigo, o objetivo geral é avaliar os impactos da quarta revolução industrial nos 

alunos do ensino médio integrado. Os procedimentos metodológicos envolveram a revisão 

bibliográfica acerca do ensino médio integrado e suas bases conceituais. Os resultados obtidos 

permitem concluir que a RFEPT oferta a formação integrada omnilateral, e portanto, é esperado 

que seus alunos egressos estejam preparados para esta nova evolução. O restante do conteúdo 

está organizado nas seguintes seções: estudo teórico da educação profissional das bases 

conceituais da educação profissional e tecnológica, materiais e métodos, discussão dos 

resultados, e considerações finais. 

 

2. ESTUDO TEÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DAS BASES 

CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

A Educação Profissional e Tecnológica - EPT baseia-se em três fundamentos: trabalho 

como princípio educacional, educação humana integral ou holística e economia política.  

Saviani (2007) argumenta que nos primeiros tempos da humanidade, os humanos 

aprenderam a interagir racionalmente com a natureza e começaram a subordinar suas 

necessidades a ela a fim de sobreviver. Desta interação entre o homem e a natureza, emerge a 

relação entre trabalho e educação, compreendendo o trabalho em seu sentido ontológico, a 

interação com a natureza e a forma transformadora que dela resulta. 

Foi assim, por tentativa e erro, que as pessoas enriqueceram suas vidas diárias com o 

conhecimento. Este conhecimento foi transmitido à geração seguinte de forma prática e, a cada 

contato com a natureza e uns com os outros, e então os métodos de trabalho foram 

aperfeiçoados. 

Entretanto, conforme a população crescia e as sociedades se tornavam mais complexas, 

as pessoas abandonavam a vida comunitária e começavam a se organizar nas cidades, com o 

abandono do velho esquema tribal. O crescimento populacional levou à apropriação da 

propriedade, que culminou com a divisão do trabalho e a especialização necessária para uma 

vida mais complexa, cujo objetivo era organizar as cidades. Para este fim, surgiram as funções 
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políticas para aqueles que não precisavam produzir, pois possuíam propriedade privada. 

Nesta época, quando a organização social era difícil, a classe dominante sentiu a 

necessidade de criar um espaço dedicado ao treinamento de futuros líderes. Assim, nasceu a 

escola (SAVIANI, 2007). 

A escola era um lugar reservado aos habitantes ricos da cidade, fato que persistiu até as 

grandes revoluções do século XVIII, quando a se tornou o centro oficial da educação, 

inicialmente como um lugar de educação geral para todos. Na prática, contudo, o tipo de 

educação "para todos" não é revelado, pois o histórico escolar influencia a educação que os 

indivíduos recebem. Existe um dualismo de papéis na formação humana, onde a escolaridade 

para crianças da classe trabalhadora é do tipo físico/vocacional e para crianças burguesas do 

tipo intelectual/gerencial. 

Este padrão de educação persiste até os dias de hoje. Entretanto, outro modelo é 

necessário - um modelo que realmente favoreça a educação como um instrumento de libertação 

em substituição à opressão. Assim, no contexto do conflito entre capital e trabalho, é 

desenvolvida uma proposta que se refere ao significado ontológico do trabalho, como um 

conceito inerente à pessoa humana, considerando-o como fruto de uma relação produtiva e 

transformadora com a natureza. 

É por isso que alguns teóricos socialistas, a exemplo de Marx e Gramsci, defenderam 

que a educação deveria se concentrar nas relações de produção, além das formas capitalistas 

que conhecidas atualmente, para os estudantes entenderem como o conhecimento 

(aprendizagem potencial) é transformado em matéria potencial, denominada educação 

politécnica por Max (SAVIANI, 2007). 

A proposta do trabalho como princípio educativo marca um afastamento do modelo 

educacional atual, que é exclusivamente orientado para o mundo do trabalho. Embora o trabalho 

como princípio educativo esteja incluído nos documentos legais que regem a educação 

brasileira, especialmente o ensino médio, ele só pode ser significativo se a educação ajudar a 

entender que o trabalho cria e renova a existência humana em seus aspectos econômicos, 

artísticos, culturais e tecnológicos. Da mesma forma, se a educação permite compreender este 

papel do trabalho, entender como ele transpõe com diferentes aspectos da vida das pessoas, 

torna-se possível a consciência das condições de exploração às quais a sociedade 

contemporânea está sujeita, e como superá-las (MÉSZÁRÓS, 2005). 

Neste sentido, uma proposta educacional progressiva que se concentra no 

desenvolvimento social é uma educação focalizada no desenvolvimento da pessoa completa, na 
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qual o estudante é capaz de entender os fenômenos naturais e sociais. Esta educação deve ser 

direcionada para a compreensão das relações de produção numa base politécnica, com a 

introdução do estudante no mundo da prática.  

A segunda base é a "formação holística do homem" defendida pelos teóricos clássicos 

do marxismo, cujo objetivo é atingir o ser humano pleno, com o emprego do trabalho produtivo 

e da vida em sociedade. Entretanto, a distribuição desigual da cultura e do conhecimento que a 

humanidade adquiriu, criou uma classe que se beneficia dela de forma privilegiada, em 

detrimento da classe trabalhadora que está sujeita à privação social. Portanto, é possível 

concluir que esta formação está cada vez mais distante da realização em uma sociedade 

governada pelo capital.  

O sistema capitalista dividiu a sociedade entre aqueles que trabalham e aqueles que se 

beneficiam dos efeitos do labor realizado pela classe trabalhadora. Essa última classe têm 

acesso apenas a uma educação unilateral. A ação formativa da educação se limita a preparar as 

pessoas para atuar no mundo de trabalho, desde a aquisição de técnicas e conhecimentos que 

não são relevantes para suas vidas e que, portanto, são alienantes (MOLL, 2010).  

É evidente que o unilateralismo resulta da divisão da sociedade em classes, do 

desenvolvimento dos indivíduos em determinadas direções, da especialização da educação, do 

desenvolvimento intelectual ou físico, da internalização de valores como competitividade, 

individualismo, egoísmo, etc. No treinamento unilateral, a dinâmica da vida social é 

determinada pelo movimento de valorização do capital ao qual os indivíduos estão sujeitos. A 

formação plena e holística da pessoa humana é um desafio para a educação e a sociedade. 

Na sociedade atual, a escolaridade inclui vários aspectos que reforçam a dualidade da 

formação unilateral e multilateral, já que existe uma contradição entre a preparação das pessoas 

para a vida e para o trabalho. O objetivo do treinamento multilateral é, logo, integrar a educação, 

o trabalho produtivo e a vida em sociedade.  

A ultima base é a politecnia. Segundo Saviani (2007), politécnica denota a 

"especialização como a aquisição da base científica dos diferentes métodos utilizados na 

produção moderna". Ele argumenta que a tarefa do ensino superior é organizar uma cultura 

superior a fim de permitir que toda a sociedade possa disseminar e discutir os principais 

problemas que afetam o homem moderno. Portanto, ele descreve a necessidade de integração 

entre a academia e a sociedade. 

De acordo com Neves e Pronko (2008), a educação integrada deriva de reivindicações 

socialistas à omniteralidade, para formar o homem em sua totalidade física, espiritual, cultural, 
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política, científica e tecnológica. De acordo com esta visão, a soma do homem é indicada no 

contexto da divisão social do trabalho, entre a atividade de planejamento e a atividade de 

implementação. E, portanto, evitar reduzir a preparação para o trabalho a seu aspecto 

operacional, sem conhecer sua gênese científica e tecnológica e seu empoderamento histórico 

e social. O objetivo do treinamento multilateral é integrar a educação com o trabalho produtivo 

e a vida em sociedade. 

As importâncias destas discussões tornam-se mais evidentes com o desenvolvimento e 

popularização da quarta revolução industrial. A indústria 4.0 favorece a fusão do mundo físico, 

mundo digital e mundo biológico, baseados no uso da internet. Por conseguinte, foram 

desenvolvidas inovações, produtos, organizações inteligentes. Este movimento reduziu custos 

e aumentou receitas das empresas.  

No entanto, Schwab (2016) alerta que essa revolução também pode ocasionar o aumento 

no nível do desemprego e causar dificuldade para certos setores da sociedade, que não 

conseguirão acompanhar este desenvolvimento. Contudo, é possível usufruir das oportunidades 

propiciadas pela quarta revolução industrial, com o uso da tecnologia para aumento da 

produtividade. 

Espera-se que os setores não aderentes à indústria 4.0 experienciem sérias dificuldades, 

inclusive com o fechamento de indústria e comércio. Assim, de acordo com Schawab (2016), 

entende-se a indústria 4.0 como um grande avanço tecnológico para o mundo, e, portanto, é 

essencial que as escolas contribuam significativamente para a formação omnilateral de seus 

alunos frente a esta quarta onda. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este artigo foi concebido como um estudo exploratório e descritiva. O principal objetivo 

do estudo exploratório é desenvolver, esclarecer e discutir conceitos e ideias já existentes na 

academia, com a busca por problemas que devem ser abordados em pesquisas futuras.  

Por outro lado, a pesquisa descritiva é aquela que visa estabelecer relações entre as 

variáveis. Ele observa, registra, analisa e organiza os dados sem manipulá-los, sem a 

intervenção do pesquisador. O método de pesquisa será o método bibliográfico, uma vez que 

este tipo de pesquisa permeia todos os momentos da produção científica. 

Quanto à abordagem, ela é classificada como uma pesquisa qualitativa na qual métodos 

e técnicas estatísticas não são utilizados, os resultados obtidos não são convertidos em números. 
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O método de coleta de dados é indireto, com o uso de artigos publicados em periódicos, livros 

didáticos e outros materiais de bancos de dados indexados e sites institucionais. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na crônica da criação RFEPT, os documentos oficiais do Ministério da Educação - 

MEC5 apontaram esperanças de uma "revolução" na educação profissional brasileira, que 

juntamente com a educação geral (matérias centrais gerais), caracteriza uma educação básica, 

técnica e tecnológica integrada, o que propiciou expectativas do governo da época e da 

comunidade acadêmica. 

Essas instituições são um espaço importante para indicar os caminhos de 

desenvolvimento local e regional. Para isso, eles devem superar a percepção da educação 

profissional e tecnológica como um simples instrumento para a formação de pessoas em 

profissões definidas pelo mundo do trabalho (FERNANDES, 1974). 

A proposta da RFEPT, ao complementar a formação acadêmica com a formação 

profissional (sem deixar de afirmar sua importância ontológica) e ao discutir seus princípios e 

tecnologias relacionadas, destaca os elementos necessários para definir o objetivo específico da 

estrutura de um programa de educação e formação profissional: uma formação profissional e 

tecnológica contextualizada, embebida em conhecimentos, princípios e valores que promovem 

a ação humana em busca de um modo de vida mais digno (MOLL, 2010). 

Um dos principais objetivos do ensino integrado é quebrar as barreiras entre a educação 

técnica e científica, com a formulação do trabalho, ciência e cultura na perspectiva da 

emancipação humana. Sua orientação pedagógica se afastará do conhecimento enciclopédico 

em direção ao pensamento analítico e a uma formação profissional mais ampla e flexível, 

orientada para o mundo do trabalho e menos para a formação profissional, em direção a uma 

profissionalização mais ampla que permite possibilidades para reinventar-se no e para o mundo. 

É, portanto, necessário construir uma instituição inovadora, ousada, com um futuro aberto, 

capaz de se tornar um centro de boas práticas e ligada às redes nacionais de educação básica. 

Que possa assumir o papel da mediação que torna-se fundamental na indústria 4.0. 

É este grau de abrangência que torna necessário que a RFEPT possa desenvolver uma 

arquitetura curricular distinta, flexível na concepção de currículos que possibilita um diálogo 

rico e variado, a integração de diferentes níveis de educação básica e superior, formação 

 
5 https://www.gov.br/mec/pt-br 
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profissional e tecnológica, bem como a introdução de oportunidades de aperfeiçoamento 

profissional, um aspecto decorrente da dinâmica da realidade industrial emergente. 

O espaço criado por uma oferta educacional diversificada proporciona um ambiente no 

qual o processo educacional multifacetado se torna visível e oferece a possibilidade de criar 

vínculos internos e fomentar interconexões de conhecimento que promovem uma abordagem 

mais adequada à natureza multifacetada e interdisciplinar da ciência (FRIGOTTO et al, 2005). 

A proposta RFEPT, ao acrescentar à educação acadêmica a preparação para o trabalho 

(com destaque para sua importância ontológica) e a discussão dos princípios e tecnologias a 

ela associados, apresenta os elementos necessários para definir o objetivo específico da 

estrutura curricular da educação vocacional e tecnológica: educação vocacional e tecnológica 

contextualizada e embebida em conhecimentos, princípios e valores que promovem a ação 

humana em busca de um modo de vida mais digno (FRIGOTTO et al, 2005). 

Logo, quando a RFEPT aplica sua proposta pedagógica, a faz com a responsabilidade 

exigida pela sociedade e se torna instrumento que atende às exigências sociais, econômicas e 

culturais, e permeia questões de diversidade cultural e de proteção ambiental, o que se expressa 

como um compromisso baseado na responsabilidade e numa ética de cuidado. Desta forma é 

inerente o desenvolvimento do seu papel como mediador das transformações sociais, e por 

isso, seus espaços acadêmicos devem ser palco da proposição acerca dos debates destas 

mudanças. 

Com essa proposta, torna-se fundamental a infra-estrutura existente na RFEPT, com 

vistas aos Equipamentos na forma de características físicas do ambiente de aprendizagem, tais 

como salas de aula regulares, laboratórios, biblioteca, salas de aula especializadas, tecnologia 

de informação e comunicação e outros recursos tecnológicos. São itens necessários para 

contribuição de um trabalho de ensino de alta qualidade acessível a todos. Porém nessa mesma 

proporção, é necessário o engajamento da comunidade acadêmica, para permitir que o ensino 

integrado possa de fato assumir o seu papel.  

Diante deste universo, é impossível prescindir de delinear um paradigma para a 

educação pedagógica que vá além do modelo de formação vigente. É necessário desenvolver 

uma proposta que avance as fronteiras impostas pelas disciplinas tradicionais e que seja 

concebida a partir da perspectiva da integração disciplinar e interdisciplinar; um currículo que 

combine projetos.  

Deve se reforçar o senso crítico do lugar e da história em construção, do projeto social 

imposto nessa nova revolução industrial. De sorte que a tecnologia possa assumir um cárater 
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antropocentrico para beneficiar a humanidade, no processo de valoração do trabalho cognitivo, 

com a melhora na vida das pessoas. E evitar tornar-se mais uma ferramenta de concentração 

dos meios de produção, que visa somente à acumulação do capital, que por consequência 

aumente a desigualdade social, como apresenta Schwab (2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, sem ignorar o cenário 

produtivo do qual o trabalho é parte integrante, propõe uma educação na qual a formação 

intelectual e tecnológica é construída sobre a cultura. Isto significa que as propostas de ensino 

tratam dos fundamentos das diversas tecnologias, dos princípios científicos e das linguagens 

que caracterizam o processo de trabalho contemporâneo e sua historicidade. Essa torna-se uma 

caracteristica primordial para formação da identidade cívica dos individos, o que é importante 

com o avanço dos impactos trasidos na quarta revolução industrial. 

Entretanto é preciso intencificar a adequação do modelo proposto no âmago da criação 

da RFEPT, para adaptar a instituição ao papel que ela deve exercer como produtora de uma 

formação omnilateral, que torne o cidadão capaz de se adaptar as transformações digitais, com 

o emprego do processo de reconhecimento do seu papel na sociedade e da sua colocação no 

mundo do trabalho. Pontanto, pode-se transformar a quarta revolução industrial em um 

movimento antropocentrico que traga beneficios para todas as pessoas. 
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RESUMO 

Na administração pública, a comunicação estratégica tem papel fundamental, uma vez que, 

garante clareza às ações e informações de uma organização. Contudo, a comunicação, ainda 

hoje, é encarada por uma ótica inadequada e obsoleta no universo corporativo, tida, por muitos 

líderes e gestores, como uma área estritamente tática e instrumental. Diante deste contexto e da 

necessidade de reconhecer a importância da comunicação estratégica no âmbito das 

organizações, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta reflexiva sobre como a 

comunicação organizacional integrada pode contribuir para o fortalecimento da comunicação 

pública, no contexto dos Institutos Federais (IFs). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e 

descritiva, em que foram utilizadas como apoio as ferramentas de busca Google Acadêmico e 

Portal de Periódicos CAPES, a partir das palavras-chave “comunicação pública”, 

“comunicação na EPT” e “comunicação organizacional”. O recorte temporal das obras 

pesquisadas foi entre 2009 e 2016. Dentre os resultados alcançados, está a necessidade de elevar 

a comunicação a um patamar estratégico, a fim de contribuir para o fortalecimento das 

organizações. No caso dos IFs, isso implicaria na implementação de práticas organizacionais e 

de uma cultura que visem à transparência, à aproximação da instituição de seu público-alvo e 

ao planejamento e à execução de ações que tenham como compromisso uma formação humana 

integral – atenta ao mundo do trabalho e comprometida com a justiça social. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Cidadania. Estratégia. Transparência. Formação 

Humana. 

 

ABSTRACT 

In public administration, strategic communication plays a fundamental role, since it ensures 

clarity to the actions and information of an organization. However, even today, communication 

is still seen from an inadequate and obsolete perspective in the corporate universe, seen by many 

leaders and managers as a strictly tactical and instrumental area. Given this context and the need 

to recognize the importance of strategic communication within organizations, this paper aims 

to present a reflective proposal on how integrated organizational communication can contribute 

to the strengthening of public communication in the context of Federal Institutes (IFs). This is 

a bibliographical and descriptive research, in which the search tools Google Scholar and Journal 

Portal CAPES were used as support, based on the keywords "public communication", 

"communication in EPT" and "organizational communication". The temporal cut-off of the 

researched works was between 2009 and 2016. Among the results achieved, is the need to raise 
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communication to a strategic level, in order to contribute to the strengthening of organizations. 

In the case of the IFs, this would imply the implementation of organizational practices and a 

culture aimed at transparency, bringing the institution closer to its target audience, and the 

planning and implementation of actions that are committed to an integral human formation – 

attentive to the world of work and committed to social justice. 

 

Keywords: Public Administration. Citizenship. Strategy. Transparency. Human Formation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, nota-se o surgimento de práticas comunicacionais inovadoras no 

âmbito das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Como exemplo, pode-se mencionar 

ações voltadas ao fortalecimento da imagem organizacional, à captação e engajamento de 

público-alvo, ao cumprimento da missão organizacional, à transparência e à cidadania 

(KUNSCH, 2013). 

A comunicação, nesse sentido, assume um perfil estratégico, em que a organização e a 

execução de um projeto englobam atividades planejadas, coordenadas e realizadas de maneira 

encadeada. Uma campanha publicitária, nunca envolve tão-somente um único profissional, uma 

criação comum e desconexa de uma realidade sociocultural e dos propósitos institucionais. 

Embora a área de comunicação tenha esse caráter complexo e abrangente, ainda hoje, 

ela é vista, por parte de muitos líderes e gestores, como um campo estritamente tático e 

instrumental – o que acaba por comprometer a efetividade de ações propositivas, a realização 

de objetivos e a expansão das instituições. É justamente a partir desse contexto, que emerge a 

necessidade de se compreender como a “comunicação organizacional integrada”, termo 

referenciado por Kunsch (2013), pode contribuir para os fins internos e institucionais. 

Assim sendo, o objetivo deste estudo é apresentar uma proposta reflexiva sobre como a 

comunicação organizacional integrada pode contribuir para o fortalecimento da comunicação 

pública, no contexto dos Institutos Federais (IFs). 

Desta forma, este artigo está estruturado em 5 seções, incluindo esta Introdução. A seção 

2 descreve os materiais e métodos utilizados nesta pesquisa. Na sequência, a seção 3 apresenta 

reflexões sobre comunicação organizacional e comunicação pública, assim como sobre a 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A seção 4 traz algumas discussões e por fim, a 

seção 5 as considerações finais. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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 Este artigo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica a respeito de comunicação 

pública, comunicação organizacional integrada e bases conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica, fundamentando-se em livros e artigos disponíveis na literatura brasileira, bem 

como na Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008), que dispõe sobre a criação dos IFs. 

 A seleção dos referenciais baseou-se em obras e trabalhos que discorrem sobre o recorte 

temático, dando preferência a produções recentes e de autores já consagrados. Os referenciais 

utilizados foram publicados entre os anos de 2008 e 2016. 

No processo de busca por esses materiais, foram utilizadas como apoio as ferramentas 

Google Acadêmico e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), com as seguintes palavras-chave: “comunicação pública”, 

“comunicação na EPT” e “comunicação organizacional”.  

Esta revisão da literatura utilizou-se das seguintes etapas: (i) busca por materiais 

publicados nas referidas plataformas, como também livros disponibilizados na internet; (ii) 

seleção dos materiais; (iii) leitura crítica e análise dos textos; e (iv) desenvolvimento da 

proposta reflexiva. 

Com base nas informações coletadas, discorreu-se sobre as temáticas centrais que foram 

utilizadas como suporte para esta pesquisa, conforme apresentado a seguir. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi fundamental a análise dos referenciais que 

tratam do conceito de comunicação pública, de comunicação organizacional e das bases 

conceituais da EPT. Desse modo, as seções basilares deste referencial, são apresentadas a 

seguir. 

 

3.1 Comunicação Organizacional Integrada e Comunicação Pública 

 

 As transformações vivenciadas pela comunicação, em termos de prática e conceituação, 

foram acompanhadas pelo olhar atento de pesquisadores, professores universitários e 

especialistas, que, nos últimos 20 anos (2000 a 2020), publicaram inúmeros materiais com 

análises críticas, panoramas históricos e relatos de experiência. Correspondem a livros, artigos, 

dissertações e teses acadêmicas, entre outros estudos que contribuem com um conteúdo plural 

sobre algumas das inovações na referida área, dentre as quais merecem atenção: comunicação 

sistêmica; comunicação estratégica; comunicação e poder; marketing político e governamental; 
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mídia massiva; endomarketing (marketing interno); comunicação nas organizações; 

comunicação pública; e comunicação na era digital e da informação. 

 Margarida Kunsch, é um dos principais nomes nos estudos de comunicação. Em suas 

pesquisas, a autora aborda, principalmente, as características, os desafios e os impactos da 

comunicação organizacional. Ademais, traz à tona o conceito de “comunicação organizacional 

integrada”, propondo, assim, um novo paradigma: em que a comunicação passa a ser estratégica 

e a agregar valor às organizações (KUNSCH, 2016). Nesse sentido, as atividades de 

comunicação exigem planejamento, com base em pesquisas científicas, análise e interpretação 

de cenários; já que, para ser efetiva, a comunicação não existe e não funciona isoladamente. 

 Igualmente, a autora desenvolve um diálogo crucial entre a comunicação pública e a 

organizacional integrada, destacando os princípios balizadores de uma comunicação efetiva na 

Administração Pública. Além disso, detalha questões fundamentais sobre instituição 

pública/governamental, transparência e cidadania, estendendo suas observações às modalidades 

comunicacionais – interna, institucional e mercadológica. Independentemente da modalidade, 

conclui que as ações comunicativas precisam estar pautadas em uma filosofia e uma política de 

comunicação integrada, que saiba reconhecer, ouvir e corresponder às expectativas do público, 

cabendo aos órgãos manter abertas as fontes de informação e os canais de comunicação 

(KUNSCH, 2013). 

 Ainda assim, Torquato (2015) traz para o centro da discussão a comunicação em 

empresas privadas e instituições do setor público. De maneira bastante didática e pedagógica, 

o autor discorre sobre como os avanços tecnológicos e as mudanças culturais impactaram a 

prática comunicacional, nas últimas décadas, principalmente, na rotina organizacional e no uso 

da comunicação sinérgica para o alcance de resultados. A comunicação interna, nesse caso, 

torna-se primordial para o sucesso da comunicação institucional. 

 Diante dessa realidade, para que as instituições públicas se adaptem aos novos tempos, 

isto é, à era digital e aos requisitos da transparência, precisam de uma reestruturação extensiva, 

a partir de ações como: renovação da infraestrutura dos espaços e ambientes; reorientação e 

treinamento do seu capital humano; adoção de novos procedimentos; aprimoramento dos 

discursos; composição de uma identidade visual; formatação de canais diretos e indiretos de 

contato com o público, de comunicação e informação. 

 Para tratar, enfim, da importância da comunicação organizacional integrada para o 

fortalecimento da comunicação pública nos IFs, é necessário, antes de tudo, conhecer o seu 

processo de criação, principalmente os aspectos de sua natureza, seus objetivos e suas 



Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283/ 

Edição Especial.  Dezembro/ Ano 2021/vol 01.   Mestrado Profissional  em Educação 

Profissional e Tecnológica – ProfEPT /  IFMT, Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva".  

 

finalidades. Os IFs resultam de uma iniciativa de renovação da EPT, visto que, a partir desse 

momento, abre-se espaço a uma nova maneira (ou, ao menos, uma tentativa) de encarar a 

formação para o trabalho, para além da instrumentalização de pessoas, destinada 

exclusivamente ao suprimento das demandas do mundo do trabalho. Com isso, pretende-se uma 

formação contextualizada e emancipatória, que articule ciência, tecnologia e cultura – como 

descrito a seguir. 

 

3.2 A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
 

 Os diversos referenciais que se debruçam sobre a EPT, como o trabalho de Saviani 

(2006), costumam traçar um panorama histórico da correlação entre trabalho e educação, seus 

afastamentos e suas aproximações – o que implica falar do surgimento da propriedade privada, 

da sociedade de classes e da divisão social do trabalho. Em meio a esses desdobramentos da 

vida política, econômica e cultural que a educação foi institucionalizada, a partir da seguinte 

dualidade estrutural: de um lado, a educação destinada à classe dominante, voltada para o 

trabalho intelectual; e, do outro, a educação destinada à classe dominada, comprometida 

unicamente com o aprendizado do trabalho, necessário à subsistência. Com o avançar dos anos, 

apenas se reforçou esse contraste. 

 De forma complementar, Frigotto (2009) e Ramos (2010) trazem para a discussão a 

história das relações sociais e dos processos formativos e educativos, “que reproduzem o 

sistema do capital e todas as suas formas de alienação” (FRIGOTTO, 2009, p. 171). Ora, se a 

educação está subjugada ao capitalismo e aos interesses da elite, para cumprir com o seu (ainda 

vigente) papel de mantenedora do abismo existente – entre o trabalho intelectual e o trabalho 

manual, entre opressores e oprimidos –, é só por meio da sua reformulação que se instauram as 

projeções de uma nova realidade, pautada, principalmente, na emancipação humana.  

 É justamente nesta realidade, que foram criados os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFs), por meio da Lei nº 11.892/2008, de 29 de dezembro de 2008, como 

instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 

“especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas” (BRASIL, 2008).  

Dentre as suas finalidades, estão: 
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[...] II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

[...] 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados 

com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; 

[...] 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica;  

[...] 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; [...] (BRASIL, 2008). 

 

 Assim, os IFs nascem do desafio de ofertar uma educação para o mundo do trabalho que 

permita e potencialize a capacidade do ser humano gerar conhecimentos, a partir do contato 

com a realidade. Conforme Pacheco (2011), com a criação dos IFs, a EPT apresenta-se de uma 

maneira singular: como uma possibilidade de ação política e de mudança social. É por meio da 

formação humana integral (com o ensino, a pesquisa e a extensão direcionados para a produção 

de conhecimento e para o atendimento das demandas locais/regionais), que os IFs tencionam, 

progressivamente, a modificar a vida das pessoas a partir do trabalho, da ciência e da cultura, 

tornando-as protagonistas de uma sociedade mais consciente, democrática e justa.  

 Diante do exposto, nota-se que os IFs surgem como uma proposta inovadora na oferta 

de EPT, em contraposição ao paradigma da educação subordinada ao mundo do trabalho. 

Observando-se as finalidades detalhadas na lei (em especial, os incisos mencionados), percebe-

se que a formação ofertada/pretendida (aliada ao desenvolvimento do conhecimento crítico e 

analítico) é uma formação contextualizada e destinada ao bem-estar social, à emancipação do 

estudante, ao desenvolvimento local/regional e ao atendimento de demandas da comunidade. 

E, sobre a base unitária do ensino médio integrado, Ramos (2010, p.55) ressalta “a formação 

profissional, para o trabalho; a iniciação científica, na ciência; a ampliação da formação 

cultural, na cultura” – elementos basilares de uma formação humana e integral.  

 A amplitude dessa formação é possível, principalmente, por conta do tripé ensino-

pesquisa-extensão, a base desta EPT: um ensino libertador; uma pesquisa inovadora; uma 

extensão transformadora. Portanto, construída processual e coletivamente, a EPT dos IFs figura 

como uma importante e necessária política pública (PACHECO, 2011), um caminho de 

superação, uma ferramenta de luta; uma proposta de práticas curriculares e pedagógicas 
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comprometidas com a “formação plena do educando [que] possibilitem construções intelectuais 

elevadas, mediante a apropriação de conceitos necessários à intervenção consciente na 

realidade” (RAMOS, 2010, p. 55). 

Assim, a EPT, voltada para a formação humana integral,  

 

[é] uma concepção radicalmente diferente da que propõe um ensino médio 

profissionalizante, caso em que a profissionalização é entendida como um 

adestramento em uma determinada habilidade sem o conhecimento dos 

fundamentos dessa habilidade e, menos ainda, da articulação dessa habilidade 

com o conjunto do processo produtivo (SAVIANI, 2007, p. 161). 

 

 Nesse sentido, a tentativa de superação do modelo profissionalizante, do qual ainda se 

vê resquícios nas instituições de ensino, pressupõe uma educação que se relacione com o mundo 

do trabalho, de uma maneira completamente diferente: que seja por uma perspectiva 

democrática e de justiça social e, assim, “a educação necessita estar vinculada aos objetivos 

estratégicos de um projeto que busque não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas 

também a construção de uma nova sociedade fundada na igualdade política, econômica e 

social” (PACHECO, 2011, p. 8). É, de fato, uma construção que coloca o poder público e a 

sociedade lado a lado. 

 Uma das questões principais, nesse processo de mudança (cultural e de conjuntura 

sociopolítica), diz respeito aos agentes envolvidos nesse discurso: uma transformação como 

esta engloba diversos atores, de dentro e de fora dos muros da escola. A participação da 

comunidade é essencial, já que “a escola deve estar, permanentemente, aberta à população e 

firmar-se como um efetivo polo cultural” (PACHECO, 2011, p. 9). No âmbito dos IFs, 

autarquias públicas federais, a presença da comunidade não se resume a um estar dentro da 

escola, tão-somente ocupando o espaço físico, mas estar, ativamente, atenta às prestações de 

conta, às informações e aos dados compartilhados, às atividades realizadas, ao cumprimento 

dos deveres institucionais. Essa participação, garantida pela Lei nº 12.527/2011 (BRASIL, 

2011) e pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), deve ser encarada como uma força motriz 

em prol do fortalecimento da instituição; pois, dada a natureza do serviço público, trabalha-se 

para o bem comum e, consequentemente, para o bem de todos.  

 Contar com a sociedade em uma gestão mais democrática, aberta e participativa, 

apresentar soluções para os problemas vividos por ela, estar próximo e fazer entender, na 

prática, que a instituição pública é uma instituição para a população, é um passo importante 

para começar a colocar em prática a intenção prevista de acolhimento, ausculta e atendimento 

dos anseios e das necessidades sociais. E, isso só é possível, por meio do contato direto com as 
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pessoas, isto é, estabelecendo um processo de comunicação direto e efetivo. Logo, a 

comunicação, que é crucial no âmbito interno e externo à organização, é um dos quesitos 

principais para a materialização de todas essas transformações (e revoluções) planejadas e 

ambicionadas – como é apresentado a seguir.  

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir desta revisão bibliográfica, foi possível observar que, nesta era digital ou da 

informação, repleta de inovações tecnológicas e midiáticas, o poder e o alcance da comunicação 

organizacional ficam ainda mais evidentes. De acordo com Torquato (2015), longe de ser uma 

área estritamente instrumental, com uma função meramente tática (traduzida em uma situação 

básica de transferência que envolve um emissor, um receptor, um canal físico e sinais), a 

comunicação é utilizada para compartilhar informações, influenciar pessoas, captar e conquistar 

um público, fortalecer a imagem organizacional, alcançar metas, expandir marcas e 

organizações.  

Complexa e vívida, opera quase como um organismo, acompanhando e atuando (n)as 

transformações socioeconômicas e culturais – o que ocorre, também, no contexto da 

comunicação organizacional3. 

 

A área de comunicação, pela sua natureza, está sempre sintonizada com a 

dinâmica da sociedade e os acontecimentos que ocorrem no contexto social, 

político, econômico, cultural, ecológico e tecnológico. Com a comunicação 

que acontece nas organizações não é diferente. Estas reproduzem e se 

apropriam da comunicação que ocorre na sociedade e, mediante as práticas 

das suas diversas subáreas, adaptam suas teorias, suas técnicas e seus meios e 

instrumentos disponíveis para se posicionar institucionalmente, construir e 

consolidar marcas e administrar relacionamentos, para estar sintonizadas com 

os novos tempos (KUNSCH, 2016, p. 10). 

 

De forma complementar, para Torquato (2015), em um cenário dialógico de 

“microssistemas internos” e “macrossistemas sociais”, a comunicação organizacional – para 

integrar seus atores, corresponder às necessidades de seu público (cada vez mais exigente) e 

atender às demandas institucionais – exige ações planejadas e que engloba, de modo integrado, 

 
3 Este trabalho está pautado no conceito de comunicação organizacional apresentado por Margarida Kunsch 

(2013): “Ao me referir a uma ‘comunicação organizacional’, considero que ela abrange todos os tipos de 

organizações – públicas, privadas ou do terceiro setor. Ela lida com tudo que está implicado no contexto 

comunicacional das organizações: redes, fluxos, processos etc. Então, há que se entender a comunicação 

organizacional, sobretudo, como parte integrante na natureza das organizações. Trata-se de um fenômeno que 

acontece dentro das organizações e pode ser estudado de diversas maneiras.”. 
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meios, formas, recursos, canais e intenções. Este é um campo coordenado e estratégico para as 

instituições, sejam elas públicas ou privadas, já que, por meio dele, é possível: 

 

[...] promove[r] e cultiva[r] a confiança nos seus relacionamentos públicos, 

ajudando as organizações no cumprimento de sua missão, na consecução dos 

objetivos globais, na fixação pública de seus valores e nas ações para atingir 

seu ideário institucional e mercadológico mediante a égide dos princípios 

éticos. (KUNSCH, 2016, p. 11). 

 

Assim, a comunicação exerce um papel imprescindível para o desenvolvimento e a 

preservação de todas as organizações. No âmbito dos IFs, a comunicação organizacional 

(principalmente em suas modalidades interna e institucional) e a comunicação pública devem 

ser enxergadas e executadas como ferramentas estratégicas, que coexistem e se conectam, 

estando direcionadas para a missão e os propósitos institucionais, bem como para as “demandas, 

os interesses e as expectativas dos públicos e da sociedade” (KUNSCH, 2013, p. 9).  

Alcança-se a comunicação pública por meio da comunicação organizacional efetiva, isto 

é, por meio da comunicação interna regida por uma política de comunicação, sistematizada, 

com procedimentos e fluxos bem definidos. Uma comunicação organizacional integrada que, 

apoiando-se nos dispositivos legais da comunicação, elabore novos canais de manifestação para 

a população. 

 No contexto dos IFs, investir energia, tempo e recursos no aprimoramento da 

comunicação organizacional integrada e na comunicação pública é, por extensão: (i) investir na 

EPT e na formação humana integral; (ii) zelar pelo bem-estar de todos os agentes públicos, que, 

no contexto de uma instituição de educação, são importantes para a elaboração e a realização 

de ações de ensino, pesquisa e extensão; (iii) contribuir para o desenvolvimento de práticas 

institucionais direcionadas para o mesmo propósito (de fortalecimento institucional e da 

prestação eficiente dos serviços públicos); (iv) prezar pela transparência e controle social; e (v) 

criar uma cultura organizacional voltada para as finalidades institucionais e, principalmente, 

para o bem comum. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunicação é uma área que perpassa toda uma instituição. Dada sua abrangência, 

uma vez que seu alcance extrapola o ambiente das organizações, a comunicação se transforma, 

como já constatado, em um instrumento de poder.  
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Por isso, quando a comunicação organizacional integrada se torna uma realidade nos 

IFs, além de contribuir para a transparência, busca atender ao ensino, à pesquisa e à extensão, 

auxiliando no contato com a comunidade escolar, na organização de atividades e eventos, na 

execução de ações e na criação de diversos materiais (campanhas publicitárias, guias, manuais, 

revistas) – destinados tanto às comunidades interna, quanto externa. Essa atuação extensiva 

requer organização, sistematização e alinhamento com os propósitos e as metas institucionais.  

Assim, para que as potencialidades da EPT sejam materializadas, com vistas a uma 

formação plena, é imprescindível que a comunicação (de modo estratégico) se faça presente no 

cotidiano da organização, para informar, ouvir e dialogar com todos os envolvidos no processo. 

Ademais, é importante mencionar que, como perspectiva de trabalho futuro espera-se 

desenvolver uma pesquisa no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), com o intuito de propor 

ações intervencionistas que possam contribuir para a melhoria dos procedimentos da Gestão da 

Comunicação na instituição. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO HUMANA 

INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO  
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RESUMO 

A Educação Física é um dos componentes curriculares e uma das competências essenciais na 

Educação Básica, uma vez que traz a cultura corporal do movimento, revelando-se um valoroso 

conteúdo a ser trabalhado nas aulas. Assim, este estudo tem por objetivo investigar de que 

maneira a Educação Física pode contribuir na formação humana integral do estudante no Ensino 

Médio, por meio de reflexões advindas das Bases Conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, exploratória e 

qualitativa, cujas fontes foram autores das Bases Conceituais da EPT, Educação Física e Ensino 

Médio. Desse modo, pretende-se, por meio deste estudo, compreender o contexto histórico 

desta área de conhecimento, entender seu papel no Ensino Médio e sua relação com a formação 

humana integral, buscando refletir sobre os principais conceitos desta formação no contexto 

educacional. Ademais, espera-se que este material possibilite analisar como a Educação Física 

pode contribuir para uma formação humana integral. 

 

Palavras-chave: Metodologia. Exercícios. Ensino. Prática.  

 

ABSTRACT 

Physical Education is one of the curricular components and one of the essential competences in 

Basic Education, as it brings the body culture of movement, revealing a valuable content to be 

worked on in classes. Thus, this study aims to investigate how Physical Education can 

contribute to integral human formation of High School students, through reflections arising 

from the Conceptual Bases of Professional and Technological Education (EPT). Therefore, a 

bibliographical, exploratory and qualitative research was carried out, whose sources were 

authors of the Conceptual Bases of EPT, Physical Education and High School. In this way, it is 

intended, through this study, to understand a historical context of this area of knowledge, to 

understand its role in High School and its relationship with integral human formation, seeking 

to reflect on the main concepts of this formation in the educational context. Furthermore, it is 

hoped that this material makes it possible to analyze how Physical Education can contribute to 

an integral human formation. 

 

Keywords: Methodology. Exercises. Teaching. Practice.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) brasileira, a Educação 

Física é um dos componentes e competências básicas do currículo escolar, que utiliza a prática 

de exercícios físicos para apoiar o desenvolvimento dos alunos – o que torna as experiências 

sociais, estéticas, emocionais e lúdicas essenciais para a formação humana e integral dos 

indivíduos (BRASIL, 2018).  

 Consiste em uma área do conhecimento, responsável por tratar da prática física de 

acordo com as diferentes formas de expressão social, pois o movimento humano é uma 

característica cultural. 

De forma complementar, sob a ótica do conceito crítico, a Educação Física não deve 

ignorar aspectos específicos da área, tais como tecnologia, tática, fundamentos, regras e 

habilidades esportivas. Nesse sentido, esses elementos devem penetrar no conhecimento e se 

refletir em suas características sócio-históricas, culturais e filosóficas, o que ajudará a pensar e 

refletir sobre a formação humana integral do estudante (MANACORDA, 2008). 

 Por conseguinte, o aluno compreenderá sua participação ativa no meio em que 

está inserido, como participante ativo de ações culturais, sociais, ao mesmo tempo em que toma 

consciência da realidade que o cerca, seja questionando-a ou modificando-a. 

 Considerando tal realidade, este estudo tem por objetivo investigar de que 

maneira a Educação Física pode contribuir na formação humana integral do estudante no Ensino 

Médio, por meio de reflexões advindas das Bases Conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). 

A justificativa para realizar este estudo se dá devido à grande influência tecnicista, 

quanto ao processo de ensino-aprendizagem da Educação Física, no Brasil, bem como, ressaltar 

a relevância da formação humana integral como meio de mudança social.  

Desta forma, este artigo está estruturado em 4 seções, incluindo esta introdução. A seção 

2 descreve a metodologia da pesquisa. Na sequência, a seção 3 apresenta o referencial teórico. 

Já a seção 4, traz os resultados e as discussões e, por fim, a seção 5, as considerações finais. 

  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo realizado trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória, de abordagem 

qualitativa. Para tanto, utilizou-se de trabalhos relacionados no referencial bibliográfico da 



Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283/ 

Edição Especial.  Dezembro/ Ano 2021/vol 01.   Mestrado Profissional  em Educação 

Profissional e Tecnológica – ProfEPT /  IFMT, Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva".  

 

disciplina Bases Conceituais da EPT, do mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT), como também de publicações disponíveis na área da Educação Física 

e Ensino Médio.  

 O critério para a seleção dos artigos foram os que apresentavam correlação com o tema 

proposto. As ferramentas de busca utilizadas foram o Google Acadêmico, o Scribd e o 

Observatório do ProfEPT, a partir das seguintes palavras-chave: “Bases Conceituais da 

Educação Profissional e Tecnológica”; “Educação Física no Ensino Médio”; e “Formação 

Humana Integral no Ensino Médio”.  

 Esta revisão da literatura utilizou-se das seguintes etapas: (i) seleção de trabalhos que 

tratavam do tema objeto de estudo; (ii) análise dos artigos selecionados; (iii) mapeamento dos 

elementos relacionados ao objeto de estudo; e (iv) análise e discussão dos resultados. 

 É importante mencionar, também, que este artigo é um recorte da pesquisa, que está em 

andamento, no mestrado ProfEPT, cujo enfoque é: “A contribuição do ensino do Basquetebol 

para a formação humana integral/omnilateral dos estudantes nas aulas de Educação Física, 

ofertadas no Ensino Médio”. A partir das informações geradas nesta pesquisa de mestrado, será 

desenvolvida uma Sequência Didática. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta seção tem como objetivo descrever, resumidamente, os conceitos basilares desta 

pesquisa: (i) O Ensino Médio e a Formação Humana Integral; (ii) Educação Física e suas 

transformações; (iii) As Bases Conceituais da EPT e a Formação Humana Integral e 

Omnilateral. 

 

3.1 O Ensino Médio e a Formação Humana Integral 

 

 Não há como se falar de ensino desconectando-se da educação, pois,  

 

[...] educação significa o processo de "interiorização" das condições de 

legitimidade do sistema que explora o trabalho como mercadoria, para induzi-

los à sua aceitação passiva. Para ser outra coisa, para produzir insubordinação, 

rebeldia, precisa redescobrir suas relações com o trabalho e com o mundo do 

trabalho, com o qual compartilha, entre tantas coisas, a alienação. 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 11) 
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Identifica-se, em Pedrancini et al. (2007), que “o ensino promovido na escola nem 

sempre permite que o estudante se aproprie dos conhecimentos científicos de modo a utilizá-

los como instrumentos de pensamento, extrapolando as situações escolares de ensino e 

aprendizagem”. 

Balizar esse processo de ensino-aprendizagem, dentro de um contexto educacional, se 

faz constantemente desafiador, pois ele ocorre de diversas maneiras, nos mais variados 

momentos da formação humana, no contexto escolar. Nesse processo educacional, o presente 

artigo direciona seu foco em uma etapa específica da Educação Básica: o Ensino Médio. 

Dessa forma, torna-se necessário, inicialmente, contextualizar as principais 

características do Ensino Médio. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB – Lei nº. 9394/96), “a educação escolar compõe-se de: educação básica, formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio” (BRASIL, 1996). Assim, a etapa final 

da Educação Básica passou a ser o Ensino Médio, que é dividido em três anos e os conteúdos, 

gradativamente, vão aumentando o grau de dificuldade. 

A incessante busca por um indivíduo que não possua uma formação única, mecânica e 

tecnicista, para que, assim, não seja apenas um reprodutor operacional tem sido um processo 

desafiador, ao longo da história; assim, esta formação humana e integral deve afastar-se de uma 

formação única, de um processo repetitivo e exaustivo, visando um processo omnilateral 

(MANACORDA, 2008). 

 É justamente neste contexto que está inserida a EPT de nível médio – o Ensino 

Médio Integrado (EMI).  Assim, as diretrizes curriculares para a EPT de nível médio são 

organizadas por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, 

diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições 

educacionais. Tais itinerários formativos fornecem aos jovens e adultos trabalhadores um 

ambiente propício para compreenderem a ciência que impulsiona o processo produtivo e as 

relações sociais geradas pelo sistema produtivo, bem como os elementos necessários para 

discutir suas interações com a sociedade. 

 De acordo com Frigotto (2003), trata-se de uma relação imediata e estruturada a 

partir da natureza ontocriativa do trabalho. De tal modo, espera-se que o EMI não seja palco 

para o desenvolvimento de competências ou de habilidades preconizadas no discurso 

empresarial, acerca da necessidade de formação de capital humano estritamente voltada para o 

aumento da produtividade – tão em voga, no cenário atual. 
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Uma vez que os conceitos básicos de Ensino Médio e formação humana integral foram 

explicitados, a seção a seguir trata do papel da Educação Física, neste cenário. 

 

3.2 Educação Física e suas transformações 

 

Para que se possa compreender como, atualmente, se caracteriza a Educação Física, faz-

se necessário, em princípio, refletir sobre suas origens no contexto nacional, aproximando-se 

das influências que marcaram tal disciplina do Ensino Médio e seus caminhos percorridos, até 

aos dias de hoje. 

De acordo com Paraná (1990, p.06):  

 

[...] a Educação Física chegou ao Brasil servindo aos propósitos da Escola 

Militarista, com a Ginástica Alemã sendo introduzida na Escola Militar. 

Apesar da resistência à Educação Física, na forma de ginástica foi introduzida 

nas escolas, mas sempre atrelada a valores morais, médicos e militares, 

atendendo às necessidades de dominação da classe trabalhadora imposta pelo 

sistema capitalista. 

 

De forma complementar, Ghiraldelli Junior (1998) menciona que a Educação Física 

brasileira apresenta concepções históricas, a partir de cinco tendências: Higienista (até 1930); 

Militarista (de 1930 a 1945); Pedagogicista (de 1945 a 1964); Competitivista (de 1964 a 1985); 

e a Educação Física Popular (de 1985 até os tempos atuais). 

 

Na década de 30, no Brasil, dentro de um contexto histórico e político 

mundial, com a ascensão das ideologias nazistas e fascistas, ganham força 

novamente as ideias que associam a eugenização da raça à Educação Física. 

O exército passou a ser a principal instituição a comandar um movimento em 

prol do “ideal” da Educação Física que se mesclava aos objetivos patrióticos 

e de preparação pré-militar. O discurso eugênico logo cedeu lugar aos 

objetivos higiênicos e de prevenção de doenças, estes sim, passíveis de serem 

trabalhados dentro de um contexto educacional. (LIMA, 2012, p. 152) 

 

 Passando, assim, por uma primeira transformação, a Educação Física adentrou em uma 

fase Higienista, onde: 

 

Os exercícios físicos, então, passaram a ser entendidos como "receita" e 

"remédio". Julgava-se que, através deles, e sem mudar as condições materiais 

de vida a que estava sujeito o trabalhador daquela época, seria possível 

adquirir o corpo saudável, ágil e disciplinado exigido pela nova sociedade 

capitalista. É preciso ressaltar que, em relação às condições de vida e de 

trabalho [...]. (CASTELLANI, 2014, p. 34) 
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 Já na tendência Militarista (de 1930 a 1945), os professores compreendiam os alunos de 

forma, unicamente, homogênea. No início desta década, a escola sofreu transformações nos 

programas das disciplinas. Assim, os professores de Educação Física passaram a atuar 

recorrendo à filosofia da militarização, institucionalizando os corpos de seus alunos e 

renegando o aspecto educacional da prática (GUEDES, 1999), tratando-se de algo totalmente 

voltado a uma abordagem biologicista.  

 Neste contexto, o tema da saúde era abordado apenas na prática e na construção dos 

futuros soldados – os fortes e doutrinados que, assim, representariam a pátria mãe na batalha. 

Os mais fracos eram excluídos e a eugenia era promovida como o melhor meio de escolha. Por 

conseguinte, para que o Brasil fosse à guerra, precisava-se de jovens saudáveis e dispostos 

(DARIDO, 2003). 

 Ademais, as mulheres passaram a participar mais das aulas de educação física, mas se 

separaram dos homens, porque a ginástica masculina era mais rígida e, a feminina, mais suave. 

O objetivo desta inclusão não era promover a saúde da mulher, mas, sim, envolvia o cuidado 

com as futuras mães, uma vez que o esporte feminino se preocupava em preparar o corpo das 

alunas para uma boa gravidez.  

 Alguns anos depois (de 1945 a 1964), a tendência passou a ser a Pedagogicista, pois se 

compreendeu que, além das pessoas terem o acesso à educação cognitiva e emocional, do 

mesmo modo, deveriam realizar atividades educativas na área de esportes; assim, a Educação 

Física foi considerada um meio para a educação (GUEDES, 1999). 

 Esse fato permitiu que os professores das disciplinas substituíssem os métodos de 

prática mecânica (assim como, no Militarismo, os militares buscaram superar a tendência 

Higienista). Nesta nova realidade (Pedagogicista), em que os pedagogos buscaram tomar o 

lugar dos militares – apesar de ainda permanecerem resquícios da área médica e militar, que 

ficaram presentes nas aulas de Educação Física da época –, finalmente observou-se o 

surgimento da relação aluno-professor.  

Contudo, no decorrer deste processo histórico, a Educação Física no contexto escolar 

passou por alguns conflitos existenciais, como disposto a seguir: 

 

A partir da década de 80 é constante a busca de uma sistematização e de uma 

valorização como conhecimento importante do conteúdo escolar. Contudo, 

são as raízes históricas da Educação Física no Brasil que dificultam esse 

conhecimento e permitem tais confusões sobre a real função ou objetivo da 

Educação Física escolar. Desse modo, a Educação Física foi construída de 

maneira a alienar ainda mais o aluno, futuro trabalhador, apenas preparando 
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de forma mecânica e objetiva seu corpo para a labuta diária. (FERREIRA, 

2012, p. 6) 

 

 Determinados conceitos (como inclusão, participação, cooperação, afetividade, lazer e 

qualidade de vida) surgem, após 1964, emergindo entre a classe operária, um novo modelo de 

Educação Física, voltado para os anseios sociais. Nasce, então, a tendência da Educação 

Física Popular e, a partir de então, as chamadas Abordagens da Educação Física. 

 

Atualmente coexistem na área da Educação Física várias concepções, todas 

elas tendo em comum a tentativa de romper com o modelo mecanicista, fruto 

de uma etapa recente da Educação Física.  

[...] as abordagens Desenvolvimentista, Construtivista-Interacionista, Crítico-

Superadora e Sistêmica [...] Psicomotricidade, Crítico-Emancipatória, 

Cultural, aquela apoiada nos Jogos Cooperativos, no modelo de Saúde 

Renovada e também aquela relacionada aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), que entendo tenham também papel relevante na construção 

do pensamento pedagógico nacional. (DARIDO, 2003, p. 14-15) 

 

 Entender qual é o real papel da Educação Física, nos tempos atuais, se torna 

desafiador, diante de um cenário de tantas transformações. Por isso, faz-se necessário investigar 

sobre os aportes reflexivos das Bases Conceituais da EPT que podem contribuir para a formação 

humana integral do estudante.  

 

3.3 As Bases Conceituais da EPT e a Formação Humana Integral e Omnilateral 

 

A formação do sujeito em suas amplas dimensões (física, intelectual, moral, ética, 

tecnológica) é um fragmento da dimensão do termo “Omnilateral”, ou seja, refere-se ao sentido 

de formação do homem por completo. 

Esta omnilateralidade consiste na: 

 

[…] chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas 

e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo e prazeres, 

em que se deve considerar, sobretudo, o gozo daqueles bens espirituais, além 

dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em consequência 

da divisão do trabalho (MANACORDA, 2008, p. 96). 

 

Com isso, a Educação Física encaminha-se diretamente ao processo educativo, onde 

pode possibilitar as mais diversas manifestações corporais, contribuir para que seus 

participantes tenham uma visão integral, crítica e autônoma da realidade. Portanto, busca-se, a 

seguir, compreender o papel do Ensino Médio nessa relação.  
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O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, destina-se a ser um período decisivo 

na formação do indivíduo. Nesse período, as tomadas de decisão do aluno influenciarão 

diretamente em sua escolha de vida pessoal e profissional e, assim, no cidadão que irá compor 

a sociedade, nas suas mais diversas esferas. 

Em se tratando da Educação Física, como um componente curricular da área de 

Linguagens e suas Tecnologias, de acordo com a BNCC, pode possibilitar aos alunos o 

conhecimento dos movimentos e gestualidades em práticas corporais, de diferentes grupos 

culturais, analisando os discursos e valores. Igualmente, abarca em seus objetivos o fato de: 

 

Promover a aprendizagem colaborativa, desenvolvendo nos estudantes a 

capacidade de trabalharem em equipe e aprenderem com seus pares. Estimular 

atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos desafios da 

comunidade, do mundo do trabalho e da sociedade em geral, alicerçadas no 

conhecimento e na inovação (BNCC, 2018). 

 

 Sendo assim, a Educação Física proporciona uma série de possibilidades enriquecedoras 

para as crianças, jovens e adultos na Educação Básica, por meio de saberes e conhecimentos 

corporais, emocionais e lúdicas. Promovendo a possibilidade de se vivenciar diversificadas 

formas de expressão corporal, propicia ao aluno a participação nos mais diversos contextos 

(como de lazer e de saúde). 

 Com base nos referenciais aqui apresentados, faz-se necessário, a partir de agora, trazer 

para a análise os resultados e a discussão desta pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo permitiu analisar a importância de compreender a maneira que as Bases 

Conceituais da EPT podem contribuir com a formação humana integral. Correlacionando tais 

referenciais atrelados à Educação Física aplicada no Ensino Médio, é realmente uma tarefa 

desafiadora, dentro do cenário atual – uma vez que, pensar em tudo e não somente no conteúdo, 

na produtividade e na eficiência, traz um olhar para a necessidade de se  trabalhar com este 

aluno em todos os aspectos de sua formação (a parte emocional, social, cognitiva, e motora). 

Apesar de uma origem tecnicista e mecânica, a Educação Física, atualmente, amplia de 

forma exponencial e significativa o seu papel. Isso sem contar na influência midiática e social, 

que impactam diretamente sua representação no contexto escolar – o que, por determinados 

momentos, vem na contramão de seu objetivo: que é a formação humana integral deste 

estudante. 
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Ademais, é importante mencionar que, os paradigmas impostos culturalmente à 

Educação Física (a busca pelo alto rendimento), de forma equivocada, acabam por confundir o 

seu real papel no contexto escolar, deixando rastros de um processo de aprendizagem repetitivo 

e/ou de uma metodologia apenas esportiva, que busca pela eficiência e torna-se excludente. 

Nesse sentido, trabalhar as diversas dimensões e conteúdos vai muito além do método 

de repetição exaustivo e desmotivador; deve-se almejar a compreensão do “saber fazer”, do 

“por que fazer?” e sobre qual “a importância do fazer”. 

Vale lembrar, ainda, que o real interesse do indivíduo surge quando ele se torna um 

protagonista do processo de ensino-aprendizagem e, não apenas, um expectador da ação. Então, 

quando o aluno entende o papel da Educação Física na sua vida, na sua formação como 

indivíduo e os benefícios ao longo das mais diversas etapas de sua vida, ele passa a compreender 

o seu papel no seu processo de construção. 

Assim, a Educação Física deve buscar caminhos que contribuam para a formação 

humana integral do estudante, proporcionando um ambiente favorável à consciência de suas 

ações, em que ele possa correlacionar a cultura corporal do movimento com sua vida, no seu 

dia a dia, e os benefícios advindos deste processo.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo investigar de que maneira a Educação Física pode 

contribuir na formação humana integral do estudante no Ensino Médio, por meio de reflexões 

advindas das Bases Conceituais da EPT. 

Desse modo, ao revisitar os antecedentes históricos dos modelos de formação humana, 

procurou-se refletir sobre a formação humana integral e sua contribuição para uma Educação 

Física no Ensino Médio, que venha a promover a conscientização do aluno em relação à 

importância de ser uma pessoa ativa, nas diferentes formas de atividades físicas, com um olhar 

especial para a cultura corporal de movimento. Tais atividades podem proporcionar ao 

estudante um entendimento mais claro e amplo acerca do controle corporal, de maneira que 

contribua, nos mais diversos aspectos, em sua relação social.  

Outro fator importante, observado nesta pesquisa, foi a investigação acerca dos 

diferentes fatores históricos que auxiliaram na construção da disciplina Educação Física no 

ambiente escolar, seu papel atual e a influência de suas mudanças ao longo dos anos. 
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Como perspectiva de trabalho futuro pretende-se elaborar uma proposta de uma 

sequência didática para o ensino do Basquetebol, visando à formação humana integral. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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RESUMO 

As instituições de ensino brasileiras, continuamente, enfrentam inúmeros desafios, tais como 

reformas educacionais, mudanças de diretrizes, inserção de novas tecnologias e alterações nas 

legislações. No entanto, as modificações ocorridas na lei que assegura a reserva de vagas a 

pessoas com deficiência, no ano de 2016, trouxe a milhares de jovens a possibilidade de 

ingressarem nos cursos técnicos de nível médio. Assim, este artigo tem por objetivo 

compreender o processo de inclusão de pessoas com deficiência nos cursos da Educação 

Profissional e Tecnológica de nível médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental, englobando artigos, leis, decretos, portarias e normativas publicadas pelo IFMT. 

Desse modo, apresenta-se o contexto histórico da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 

no Brasil, desde a criação das 19 Escolas de Aprendizes Artífices até à Lei nº 11.892/2008, que 

estabeleceu os Institutos Federais. Nesse caminho, verifica-se de que forma as legislações 

publicadas acerca da Educação Inclusiva no Brasil ressignificaram os documentos 

institucionais e a construção de novas perspectivas e oportunidades para as pessoas com 

deficiência, nos cursos da EPT, ofertados pelo IFMT. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Reserva de Vagas. Pessoas Com Deficiência. Ensino 

Médio Integrado. 

 

ABSTRACT 

Brazilian educational institutions, continually, face numerous challenges, such as educational 

reforms, changes in guidelines, insertion of new technologies and changes in legislation. 

However, the changes that took place in the law that guarantees the reservation of slots for 

people with disabilities, in 2016, brought thousands of young people the possibility of enrolling 

in high school technical courses. Thus, this article aims to understand the process of inclusion 

of people with disabilities in the courses of Professional and Technological Education at 

secondary level, at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Mato Grosso 

(IFMT). Therefore, a bibliographical and documentary research was carried out, including 

articles, laws, decrees, ordinances and regulations published by the IFMT. In this way, the 

historical context of Professional and Technological Education (EPT) in Brazil is presented, 

from the creation of the 19 Schools of Craft Apprentices to Law nº 11.892/2008, which 

established the Federal Institutes. In this way, it can be seen how the legislation published on 

Inclusive Education in Brazil gave new meaning to institutional documents and the construction 
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of new perspectives and opportunities for people with disabilities, in EPT courses, offered by 

the IFMT. 

Keywords: Inclusive Education. Reservation of Slots. Disabled People. Integrated High 

School. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a criação das primeiras escolas de ensino profissionalizante, no Brasil, até os dias 

atuais, são demonstradas diversas mudanças e inovações na Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). E, partindo da premissa que o Brasil é um país com sistema econômico 

capitalista, o objetivo dessas mudanças, vincula-se ao de atender as demandas que emergem do 

mundo do trabalho (relacionadas à necessidade de mão de obra especializada) e/ou atender aos 

interesses dos governantes, quando relacionados a programas e projetos. Assim, 

 

[...] o desenvolvimento brasileiro é marcado pelo capitalismo dependente, 

também o é a política de educação tecnológica. As mudanças históricas que 

se processaram até os dias de hoje são significativas em termos de ampliação 

e expansão desse tipo de educação, mas dão provas de estarem a serviço de 

um desenvolvimento capitalista dependente. (RAMOS, 2010, p. 22) 

 

Entretanto, mesmo com as modificações significativas ao longo do século XX e início 

do século XXI – quanto à nomenclatura, número de instituições e profissionais que atuam na 

Educação Profissional –, com a prerrogativa de possibilitar ao estudante, além da formação do 

núcleo comum, uma formação técnica de nível médio, a inclusão dos estudantes com 

deficiência, nessas instituições, ainda se encontra incipiente.  

Nas últimas décadas, entre os anos de 1988 a 2016, a inclusão de pessoas com 

deficiência no ensino regular passou a um novo patamar no cenário da educação brasileira. A 

publicação de leis, decretos e portarias denota um movimento em prol da inclusão e da mudança 

de paradigmas. Essas iniciativas são corroboradas por Ciavatta et al. (2010, p. 102), ao 

mencionar que: “A educação é uma instituição necessária para incorporar a população a todo 

tipo de transformação social, efetiva, que se pretende [...]”.  

Todavia, na Educação Profissional, os estudantes com deficiência ainda esbarram em 

dificuldades diversas, tais como: arquitetônicas (escadas, banheiros não adaptados etc.), de 

apoio pedagógico e/ou psicológico e, até, de interação em sala de aula.  

É justamente nesse contexto que está inserido este estudo, que tem por objetivo 

compreender o processo de inclusão de pessoas com deficiência nos cursos técnicos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), à luz da 

legislação/instrumentos normativos vigentes.  
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Assim sendo, surgem indagações, com relação à inclusão de pessoas com deficiência, 

que precisam ser respondidas. Esses questionamentos consistem em saber: Quais legislações, 

relacionadas à garantia de acesso de pessoas com deficiência à EPT, foram publicadas até o 

momento? Quais foram os passos/caminhos, percorridos pelo IFMT, até estabelecer um 

regulamento que garantisse a reserva de vagas a pessoas com deficiência nos cursos ofertados 

pela instituição? 

Para responder a esses questionamentos, este artigo conta com mais 4 seções, além desta 

introdução. Na seção 2 é apresentado o percurso metodológico utilizado nesta pesquisa. Na 

sequência, a seção 3 discorre sobre os subsídios teóricos e legais que tratam sobre a EPT e a 

Educação Inclusiva. Já na seção 4, por sua vez, são abordados os dados coletados acerca das 

legislações disponíveis e publicadas pelo IFMT. Por último, na seção 5, encontram-se as 

considerações finais, trazendo as informações que resultaram da pesquisa realizada. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo se baseou em uma pesquisa com abordagem qualitativa e seguiu duas etapas. 

Na primeira etapa, foi realizada uma revisão bibliográfica, em que foram utilizados livros das 

bases conceituais do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT) e, também, realizadas buscas relacionadas à temática, em bases de dados voltados à 

publicação de artigos.  

De acordo com Barros e Lenfeld (2007, p. 85), “[a] pesquisa bibliográfica a que se efetua 

tentando-se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante 

de informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado”. 

A etapa seguinte (etapa 2) consistiu na análise documental de leis, decretos, portarias 

e, ainda, atos normativos publicadas pelo IFMT. Nesse sentido, é importante destacar que, ao 

discorrer sobre a inclusão de pessoas com deficiência na EPT, obrigatoriamente, se deve 

abordar os aspectos da legislação pertinente; pois, o acesso à educação, aparece na Constituição 

Federal do Brasil, de 1988 (BRASIL, 1988), como um dos direitos fundamentais – sendo, a 

legislação, o instrumento para a garantia dos direitos e deveres dos cidadãos. Contudo, não 

basta a publicação de leis ou o querer dos cidadãos, faz necessário garantir a efetividade3 da 

aplicação desse direito. 

Uma vez que o caminho metodológico para o desenvolvimento deste artigo foi 

 
3 Qualidade ou estado do que é efetivo; Capacidade de concretizar-se em efeitos reais (FERREIRA, 2008). 
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apresentado, faz-se necessário, a partir de então, apresentar o seu referencial teórico utilizado 

como apoio a esta pesquisa. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Esta seção tem por objetivo abordar o contexto histórico da EPT, de forma que se possa 

refletir sobre o caminho percorrido pelo IFMT, desde a criação dos Institutos Federais até os 

dias atuais, com a implementação da reserva de vagas a pessoas com deficiência.  

 

3.1 Contexto histórico da EPT e a criação dos Institutos Federais 

 

A EPT teve início, no Brasil, por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909 

(BRASIL, 1909), sancionado pelo então presidente da República Nilo Peçanha – que instituiu 

as 19 Escolas de Aprendizes Artífices, entre as quais a escola de Aprendizes Artífices de Mato 

Grosso (inaugurada no dia 1º de janeiro de 1910). Essas escolas ofertavam ensino profissional 

aos órfãos e filhos dos desfavorecidos, passando a receber, posteriormente, a denominação de 

Liceus Profissionais e Escolas Industriais e Técnicas.  

Já em 1959, houve uma nova alteração, em que as instituições foram transformadas em 

autarquias, com autonomia didática e de gestão, sendo denominadas de Escolas Técnicas 

Federais. Além dessas mudanças, as instituições passaram a intensificar a oferta de cursos 

técnicos, com o objetivo de atender às necessidades da industrialização e, por conseguinte, da 

abertura de novas empresas no país.   

Com a publicação da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994), as 

instituições da EPT se transformaram, gradativamente, em Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs). Nessa alteração, foram levados em consideração critérios estabelecidos 

pelo Ministério da Educação, à época, tais como: instalações físicas, laboratórios, condições 

administrativas, pedagógicas, financeiras e número de servidores.  Nesse novo cenário, em 

1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394), 

que trouxe novas orientações para a EPT (BRASIL, 1996), em seu capítulo III, mas de forma 

abrangente, sem um detalhamento quanto aos objetivos, finalidades ou forma de oferta de 

cursos – o que não assegurava a consolidação da EPT no Brasil.  

Após a transformação das instituições de EPT em CEFETs, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), foi aprimorando a sua identidade 

enquanto instituição de ensino. Apesar dos avanços apresentados quanto à oferta de cursos, na 

área de pesquisa e extensão, no ano de 2007, o governo federal possibilitou que os CEFETs 
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enviassem propostas demonstrando a intenção de transformação para Institutos Federais. 

Contudo, pouco se conhecia sobre a intencionalidade dos governantes quanto a essa mudança. 

Assim, uma das preocupações demonstradas em debates pela comunidade escolar, à época, era 

se haveria “equiparação” com instituições de nível superior e se as alterações propostas trariam 

limitações à oferta de cursos.  

Durante este período, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) 

realizou várias audiências com o objetivo de esclarecer as dúvidas dos gestores sobre as 

alterações e com a alegação de que a alteração de CEFET para Instituto Federal seria opcional, 

a cada instituição. Diante disso, após amplos debates, no dia 29 de dezembro de 2008, por meio 

da Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008), os CEFETS passaram a ser denominados de Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), com possibilidade de oferta e autonomia 

para criação e extinção de cursos, registro de diplomas e oferta de cursos do nível médio à pós-

graduação (lato e stricto sensu). Ademais, esta lei definiu as finalidades, características e 

objetivos dos IFs – dentre os quais, o de garantir o percentual mínimo de 50% das vagas 

ofertadas à EPT de Nível Médio, prioritariamente, na forma integrada (denominada de Ensino 

Médio Integrado). 

Atualmente, a RFEPCT é composta por 38 IFs (entre eles o IFMT), 2 CEFETs, a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 22 Escolas Técnicas vinculadas a 

Universidades Federais e o Colégio Pedro II (BRASIL, 2020).  

No estado de Mato Grosso, o IF constituiu-se por meio da junção das seguintes 

instituições: o CEFET-MT, atual Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva; o CEFET-

Cuiabá, hoje conhecido como Campus São Vicente; e a Escola Agrotécnica de Cáceres, que 

passou à denominação de Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo.  

Com a estruturação dessas três autarquias, o IFMT iniciou o processo de expansão dos 

campi, pelo interior das regiões de Mato Grosso, constituindo-se, em 2021, por: 14 campi, 5 

campi avançados e 4 Centros de Referência. Essa estrutura está localizada em 22 municípios 

do estado. 

A partir desta análise documental e contextualização histórica, observou-se que a 

RFEPCT, ao longo desse período de mais de 11 décadas (1909 a 2021), passou por inúmeras 

mudanças de nomenclatura e transformações significativas em suas modalidades de ensino, nos 

níveis e nas formas de oferta dos cursos. No entanto, faz-se necessário, ainda, investigar como 

está sendo implementada a Educação Inclusiva na EPT. 
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3.2 A EPT e a Educação Inclusiva  

 

Percebe-se que, atualmente, a Educação Inclusiva ocupa um espaço significativo nas 

legislações e discussões no cenário educacional brasileiro4. De acordo com a coletânea “Tornar 

a Educação Inclusiva” (UNESCO, 2001, p.11):  

 

[...] Em alguns países, a Educação Inclusiva é vista como uma forma de servir 

crianças com deficiência no ambiente da educação geral. Internacionalmente, 

contudo, é vista de forma cada vez mais ampla, como uma reforma que apoia 

e acolhe a diversidade entre todos os estudantes. 

 

Já a Educação Inclusiva no ensino profissional, no Brasil, possui uma abordagem 

relativamente recente, sendo a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) o documento 

referência para a publicação de leis e decretos relacionados à inclusão escolar. Este instrumento 

normativo, que rege o ordenamento jurídico do país, além de afirmar, em seu artigo 208, que a 

educação é um direito público para todos, apresenta como dever do poder público, a garantia 

do atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência5/preferência na 

rede regular de ensino (BRASIL, 1988).  

Entre 1988 e 2012, outras legislações e regulamentações foram publicadas como 

instrumentos delineadores quanto à inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular. No 

IFMT, considerando o caminho percorrido em relação à inclusão de pessoas com deficiência, 

pode-se afirmar que esta iniciativa se iniciou, oficialmente, com a regulamentação de reserva 

de vagas, por meio da Resolução nº 006/2009 (IFMT, 2009), que garantia 50% das vagas 

ofertadas nos cursos para estudantes oriundos de escolas públicas, sem a definição de vagas 

raciais e sociais, e/ou para pessoas com deficiência. E, o restante dos 50% das vagas, era 

destinado para ampla concorrência. 

Assim, a publicação da Lei n° 12.711, de 29 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012a), e do 

Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012 (BRASIL, 2012b), regulamentaram critérios para 

o ingresso de estudantes, por meio de percentual de reserva de vagas, nas universidades e nas 

instituições federais de ensino técnico de nível médio: 

 

Art. 5º Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas 

de que trata o art. 4º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 

 
4 Informações sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

podem ser consultadas em Brasil (2015). 
5 O termo “portador de deficiência” foi utilizado por se tratar de redação da Constituição Federal do Brasil de 1988 

(BRASIL, 1988). Contudo, o termo “pessoas com deficiência” é o que será utilizado nesta pesquisa, pois faz parte 

do texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 13 de dezembro de 2006 (ONU, 2006). 
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autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à 

de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está 

instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2012a). 

 

Embora a legislação abrangesse as universidades e os IFs, no que se refere ao percentual 

de vagas reservadas, foi garantida a reserva de vagas às ações afirmativas, abrangendo as cotas 

raciais e sociais; no entanto, não ficou estabelecida, às pessoas com deficiência, uma proporção 

de vagas para o ingresso nos cursos ofertados.  

Assim, em conformidade com a Lei nº 12.711/2012 (BRASIL, 2012a), o IFMT 

estabeleceu que, a partir do ano de 2013, do total de vagas ofertadas em todos os cursos e campi, 

50% seriam reservadas aos estudantes oriundos de escolas públicas (municipal, estadual ou 

federal); sendo que, desse quantitativo de vagas reservadas, 50% eram destinadas a estudantes 

com renda familiar bruta inferior a 1,5 salário mínimo (per capita) e, os outros 50%, para 

estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo (per capita). Além disso, 

esses dois grupos eram subdivididos em: 62% das vagas para os que se autodeclaravam, no ato 

da inscrição, pretos, pardos ou indígenas; e 38% das vagas a candidatos de outras etnias. 

Esse regulamento permaneceu vigente até 2016 e, após inúmeros questionamentos (por 

parte da sociedade e recomendações dos órgãos de controle), a subdivisão de 62% das vagas, 

passou a ser ofertada para os que se autodeclaravam, no ato da inscrição, pretos, pardos, 

indígenas ou pessoas com deficiência.  

Nesse sentido, as pessoas com deficiência concorriam com os demais candidatos das 

vagas reservadas às cotas raciais e sociais, o que fazia com que a possibilidade de ingresso na 

instituição fosse mínima. Isso se dava pelo fato de que, concorrendo com os demais candidatos, 

com a necessária igualdade de condições, os estudantes por vezes não configuravam entre os 

aprovados/classificados, diferentemente se participassem do processo seletivo, do qual 

concorressem às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Então, com a publicação da Lei 

nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016), que alterou a Lei nº 12.711/2012 

(BRASIL, 2012a), foi estabelecido a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos 

técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino, tornando mais evidente 

a necessidade de regulamentação das políticas de ações afirmativas, nas instituições públicas. 

Diante desse contexto, o IFMT, com a perspectiva de garantir aos estudantes com 

deficiência o acesso ao ensino profissional, iniciou, no ano de 2017, a elaboração do 

regulamento da Política de Ações Afirmativas de Inclusão Socioeconômica e Étnico-racial para 

Pessoas com Deficiência, sendo aprovado pela Resolução nº 035, de 25 de junho de 2018 
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(IFMT, 2018). Essa regulamentação alterou a forma de reserva de vagas para pessoas com 

deficiência, que, até então, ao realizarem um processo seletivo, concorriam com os demais 

candidatos das cotas raciais e sociais.  

Dessa forma, foi possível propiciar aos estudantes, com comprovação da condição de 

deficiência, a concorrência em vagas reservadas, exclusivas, respeitando os impedimentos ou 

as limitações desses estudantes. Isso se configurou como um avanço institucional, em termos 

de regulamentação, por proporcionar aos estudantes a possibilidade de ingresso aos cursos 

ofertados pela instituição, bem como a oportunidade de qualificação e o possível ingresso no 

mundo do trabalho.  

Cabe destacar, ainda, que a Resolução nº 035/2018 (IFMT, 2018) garantiu o acesso de 

pessoas com deficiência às vagas reservadas nos cursos ofertados pelo IFMT. Contudo, quando 

se fala em inclusão de pessoas com deficiência, isso não está relacionado somente ao acesso às 

vagas e à estrutura física da instituição. É preciso ir muito mais além! Faz-se necessário prover 

meios e recursos de apoio para possibilitar o acesso e a permanência do estudante que apresenta 

alguma deficiência, como aquele que não consegue ouvir, locomover-se, possui baixa visão ou 

alguma outra deficiência. Essas são situações que devem ser consideradas para garantir a 

inclusão e o desenvolvimento de estudantes no ensino regular. 

Assim, para a inclusão de pessoas com deficiência na EPT, são muitos os desafios a 

serem superados e as barreiras a serem transpostas. Corrêa (2010, p. 135) aponta que:  

 

[...] as relações sociais se processam dentro de uma concepção de educação o 

que pressupõe uma pluralidade de dimensões na formação de seres humanos. 

A complexidade dessa formação aponta para a importância de considerá-la 

como um processo ético, político e cultural, que se fundamenta na 

compreensão da educação como uma prática social e cultural, como relações 

sociais entre os seres humanos. 

 

Nesse sentido, pode-se inferir que a inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

regular e, consequentemente, na EPT requer uma pluralidade de conhecimentos e preparação 

por parte dos docentes, assim como da estrutura física das instituições. Essa inclusão deve estar 

no núcleo das relações sociais, pois: 

 

[...] as atividades educativas na escola não podem ter uma visão reducionista 

de transmissão de conhecimentos, desenvolvimento de competências, saberes, 

habilidades, mas o reconhecimento de que para a formação do trabalhador 

para as relações sociais de produção a escola tem que priorizar a sua 

constituição como seres humanos sociais, englobando maneiras de viver, 

sentir e pensar. (CORRÊA, 2010, p. 136) 
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 Uma vez que o referencial teórico deste estudo foi apresentado e as mudanças das 

legislações acerca da inclusão na EPT foram discutidas, na próxima seção descreve-se os 

resultados e a discussão desta pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nas informações apresentadas neste estudo, verifica-se que o IFMT postergou 

o atendimento à legislação, no que se refere às adequações dos regulamentos institucionais para 

a oferta de vagas reservadas às pessoas com deficiência (somente a partir de 2016). E, dessa 

forma, diminuiu as chances de estudantes com deficiência ingressarem nos cursos da EPT 

ofertados pela instituição. 

Nesse sentido, a mudança da regulamentação das ações afirmativas – que possibilitou 

o ingresso nos cursos do IFMT, por meio da reserva de vagas exclusivas a pessoas com 

deficiência (Resolução nº 035/2018) – foi, sem dúvida, um grande avanço ao ensino da EPT e 

trouxe novas perspectivas para a inclusão na instituição. Com possibilidades de mudanças nos 

ambientes físicos dos campi; na comunidade escolar ─ convivência, compreensão e respeito às 

diferenças, compreensão de valores e atitudes.  

Isso pode ser observado, ao se analisar a distribuição das vagas ofertadas nos processos 

seletivos do IFMT (Tabela 1), que possibilitou às pessoas com deficiência a opção de concorrer 

ao ingresso por meio de uma das cinco categorias de reserva.  

 

Tabela 1. Exemplo das categorias de reserva de vagas (definidas pela Resolução nº 035/2018), no edital 

do processo seletivo para cursos técnicos de nível médio do IFMT 

Curso 

Técnico 

AC - Ampla 

Concorrência  

L1 

- 

Pcd 

Oriundos de Escolas 

Públicas e com Renda Igual 

ou Inferior a 1,5 Salário por 

Pessoa  

Oriundos de Escolas 

Públicas, 

Independentemente de 

Renda 

Total 

de 

Vaga

s 

L2 L3 
L

4 
L5 L6 L7 L8 L9  

Química 26 2 3 2 
1

0 
6 3 2 10 6 70 

Informática 13 1 1 1 6 3 1 1 5 3 35 

Fonte: IFMT (2021b) 

Notas: 

AC: Ampla Concorrência; L1: PcD (Pessoa com Deficiência); L2: EP (Escola Pública) + Renda igual ou inferior 

a 1,5 salário (por pessoa) + PPI (Preto/Pardo/Indígena) + PcD; L3: EP + Renda igual ou inferior a 1,5 salário (por 

pessoa)+ PcD; L4: EP + Renda igual ou inferior a 1,5 salário (por pessoa) + PPI; L5: EP + Renda igual ou inferior 

a 1,5 salário (por pessoa); L6: EP + PPI + PcD; L7: EP + PcD; L8: EP + PPI; L9: EP. 

 

Embora exista esta garantia legal sobre o acesso à EPT das pessoas com deficiência, é 

primordial enfatizar que ainda são inúmeros os obstáculos a serem superados, pelas instituições 
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de ensino e pelos estudantes, para que se tenha uma educação efetivamente inclusiva. Na 

perspectiva defendida por Mantoan (2015, p. 24) “[se] o que pretendemos é que a escola seja 

inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada à cidadania global, 

plena, livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças”. 

Diante do exposto, compreende-se que é necessário elaborar políticas públicas 

distributivas que contribuam para amenizar as dificuldades do cotidiano nas instituições de 

ensino quanto à falta de estrutura (acessibilidade em todas as instituições), equipamentos e 

recursos (salas, com ferramentas específicas) para o atendimento às especificidades dos 

estudantes e, dessa forma, garantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso no qual o 

estudante com deficiência está matriculado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por objetivo compreender o processo de inclusão de pessoas com 

deficiência nos cursos técnicos IFMT, à luz da legislação/instrumentos normativos vigentes. 

Em um primeiro momento, verificou-se o contexto histórico da criação da RFEPCT no Brasil, 

desde o estabelecimento das 19 Escolas de Aprendizes Artífices até os dias atuais. Foram 

apresentadas, ainda, as legislações publicadas, as quais funcionaram como base para a 

elaboração de regulamentos institucionais, na perspectiva de oferta de vagas às pessoas com 

deficiência na EPT. 

Além disso, observou-se, por meio deste estudo, que nas últimas décadas (entre os anos 

de 1988 a 2016), foram publicados inúmeros atos normativos voltadas à garantia da inclusão 

de pessoas com deficiência na educação regular, bem como na EPT, sendo objetos de pesquisas 

e pautas de debates na sociedade. Contudo, analisar a inclusão de pessoas com deficiência no 

ensino regular é refletir sobre todas as mudanças necessárias para o atendimento e 

desenvolvimento integral desses estudantes. 

Assim, ao possibilitar todas as transformações necessárias para a inclusão de pessoas 

com deficiência na EPT, essas alterações tornam-se recursos preciosos para o desenvolvimento 

dos estudantes e da instituição, demarcando suas condições e possibilidades de inserção no 

mundo do trabalho e na sociedade, de modo geral.  

Diante das informações aqui apresentadas, há uma necessidade urgente de fomentar o 

acesso de pessoas com deficiência ao ensino, assim como garantir a permanência desses 

estudantes nas instituições. Percebe-se que isso pode ser feito através da vontade pública e pela 

participação da comunidade, por meio da implantação de programas de formação continuada 
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aos docentes, de melhorias e adequações arquitetônicas nas instituições, além da destinação de 

orçamento para a aquisição de equipamentos e tecnologias que possibilitem acesso, 

permanência, desenvolvimento e êxito no processo de ensino-aprendizagem das pessoas com 

deficiência na EPT. 

Deste modo, como perspectiva de trabalho futuro pretende-se investigar as Tecnologias 

Assistivas disponíveis para inclusão de pessoas com deficiência na EPT, a fim de elaborar uma 

coletânea para utilização em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem no IFMT. 
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CONTRIBUIÇÃO DAS BASES CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 

ESPAÇO NÃO FORMAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA – JARDIM 

SENSORIAL 

 

Carla Nunes Trevisan1 

Geison Jader Mello2 

José Vinicius da Costa Filho3 

 

RESUMO 

Analisando o processo educacional inclusivo de estudantes com deficiência, em estruturas 

físicas em que as escolas possuem atualmente é possível observar que os elementos da natureza 

vão perdendo espaço. A importância do contato humano com elementos naturais não é 

prioridade em projetos de ambientes educativos, distanciando assim os alunos da importante 

estimulação sensorial dispostas por: árvores, gramas, pedras, terra, areia, entre outros. O 

objetivo deste trabalho é o aprimoramento de idéias acerca das Bases Conceituais da Educação 

Profissional e Tecnológica, associada à proposta de construção e utilização de um Jardim 

Sensorial, como um espaço não formal de educação, para o desenvolvimento do efetivo trabalho 

de estimulação sensorial em pessoas com deficiência. Adotou-se como metodologia de trabalho 

a pesquisa bibliográfica de cunho exploratório para discutir a problemática da educação 

inclusiva partindo de uma visão das Bases Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica. 

Espera-se que a presente proposta possibilite explorar novos espaços de ensino, que auxilie o 

docente no atendimento ao aluno com deficiência, bem como, assegurar o acesso e a 

participação dos alunos da educação especial contribuindo assim, para uma formação humana 

mais democrática e integradora. 

 

Palavras-chave: Ambientes. Sentidos. Omnilateral. 

 

ABSTRACT 

Analyzing the inclusive educational process of students with disabilities, in physical structures 

that schools currently have, it is possible to observe that the elements of nature are losing space. 

The importance of human contact with natural elements is not a priority in educational 

environment projects, thus distancing students from the important sensory stimulation provided 

by: trees, grasses, stones, earth, sand, among others. The objective of this work is the 

improvement of ideas about the Conceptual Bases of Professional and Technological 

Education, associated to the proposal of construction and use of a Sensorial Garden, as a non-

formal space of education, for the development of the effective work of sensorial stimulation 

in people with disabilities. Bibliographic research of an exploratory nature was adopted as a 
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work methodology to discuss the issue of inclusive education from a view of the Conceptual 

Bases of Professional and Technological Education. It is expected that the present proposal will 

make it possible to explore new teaching spaces, which will help the teacher in assisting 

disabled students, as well as ensuring access and participation of special education students, 

thus contributing to a more democratic and inclusive human formation. 

 

Keywords: Environments, Senses, Omnilateral. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com os avanços tecnológicos e a expansão urbana, o contato do homem com a natureza 

ficou cada vez mais escasso, isso se repete em edificações escolares, não é priorizado a 

conservação de espaços naturais. Neste cenário levantou-se a indagação acerca dos processos 

de estimulação sensorial realizados em alunos com deficiências, já que elementos da natureza 

têm grande influência sobre esta prática. 

Atualmente, são quase inexistentes os ambientes escolares que possuem em seu aspecto 

físico, um lugar destinado ao contato do aluno com a natureza. Elementos como: árvores; flores; 

gramas; pedras; entre outros, muito úteis para uma gama de ações pedagógicas, vêm sendo 

esquecidos durante o planejamento das edificações estudantis.  

Perpassando um olhar sobre diversas iniciativas de pesquisas em construções coletivas 

de Jardim Sensorial, no intuito de explorar os ambientes não formais de ensino, nos integramos 

nesta vertente. Ao abordar a estimulação sensorial dos alunos com deficiência e elementos da 

natureza, tornam palpável o atendimento às diversidades, compreendendo os sentidos 

inclusivos. 

Posto isso, o objetivo deste trabalho é o aprimoramento de ideias acerca das Bases 

Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, associada à proposta de construção e 

utilização de um Jardim Sensorial, como um espaço não formal de educação, para o 

desenvolvimento do efetivo trabalho de estimulação sensorial em pessoas com deficiência.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Compreendendo que “[...] a formação dos homens ao longo da História traz a 

determinação do modo como produzem a sua existência.” (SAVIANI, 1989, p.8 e 9), e a 

realidade dinâmica da história de exclusão e/ou inclusão da pessoa com deficiência no âmbito 

escolar, delineia acerca deste processo de busca constante do direito existencial. 



Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283/ 

Edição Especial.  Dezembro/ Ano 2021/vol 01.   Mestrado Profissional  em Educação 

Profissional e Tecnológica – ProfEPT /  IFMT, Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva".  

 

Os passos necessários para promover essa inclusão precisam ser pensados e promovidos 

por toda comunidade escolar. Para Aranha (2003), se faz necessário a realização de ações de 

inclusão e respeito às diferenças, considerando sua organização estrutural e planejamento de 

práticas pedagógicas diferenciadas. 

Com isso não podemos fechar os olhos acerca das condições de acesso de pessoas com 

deficiência ao ensino regular. Ainda é um desafio enfrentado diariamente, os ambientes 

educacionais não atende as suas necessidades, onde muitas vezes as adaptações estão apenas 

nas retóricas. É necessário nos atentar “[...] a nossa tarefa educacional é, simultaneamente, a 

tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora. Nenhuma das duas pode ser posta 

à frente da outra. Elas são inseparáveis.” (MÉSZÁROS,2007, p.48) 

Neste contexto, a proposta de um Jardim Sensorial vem como um importante espaço de 

aprendizagem, pois embora nas escolas a sala de aula seja o principal espaço de ensino e 

aprendizagem, ele não deve ser o único. Todo espaço e a vivência em diferentes ambientes 

devem ser considerados (SAVIANI, 2011), pois o aprendiz não aprende apenas em ambientes 

formais de ensino.  

Segundo Saviani (2007), a organização e operacionalização da educação devem ser 

entendidas e analisadas levando em consideração a concepção de homem, mundo ou sociedade 

sob cuja luz se interpreta o fenômeno educativo. Compreendendo o cenário mundial totalmente 

adverso, destacamos a necessidade de repensar a organização e o espaço escolar no que diz 

respeito às diferentes formas de exclusão, bem como, a trajetória das ações e políticas a serem 

implementadas enquanto proposta de inclusão escolar. 

Na perspectiva da educação unitária, um dos pilares das ideias de Gramsci (2004), 

propõe uma escola protagonista da tarefa de inserção dos jovens nas atividades sociais. 

Almejando que eles alcancem certo nível de maturidade e habilidade, criatividade intelectual, 

prática, orientação e iniciativa autônoma. Esta escola Unitária de pensamento não pode ser 

separada do conceito de totalidade, deve vislumbrar o ser humano histórico, assim, atingindo a 

soma da capacidade de produção e ao mesmo tempo de consumo e da fruição (MANACORDA, 

1990).  

Os processos de ensino aprendizagem aplicados a todos os espaços de educação 

informal, formal ou não formal devem sempre apontar para a superação da condenada 

dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, tão preciosa para o pensamento liberal. 

A eliminação dessa bipartição, por sua vez, tem como pressuposto uma formação omnilateral, 

ou seja, que contemple as múltiplas dimensões da existência, “no sentido de formar o ser 
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humano na sua integralidade física, mental, cultural, política e científico-tecnológica”, 

conforme mencionam Frigotto e Ciavatta (2011, p. 626). 

Quando a formação humana materializa sua fonte basilar na omnilateralidade, 

(FRIGOTTO;CIAVATTA, 2011) o aluno com deficiência é parte assistida neste meio, pois o 

olhar se estende muito além do que a formalidade do ensino padrão busca. Ver o ser em sua 

integralidade, buscando ambientes que favoreça este processo faz com que os sujeitos deste 

processo se sintam pertencentes do todo.   

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Adotou-se como metodologia de trabalho a pesquisa bibliográfica de cunho exploratório 

para discutir a problemática da educação inclusiva partindo de uma visão das Bases Conceituais 

da Educação Profissional e Tecnológica, a partir de referenciais teóricos pertinentes, 

objetivando conhecer e discutir as contribuições existentes sobre a temática e, dessa forma, 

promover um diálogo reflexivo a partir dos desafios da criação de um jardim sensorial 

inclusivo. 

Gil (2002) enfatiza que a pesquisa bibliográfica de cunho exploratório tem como 

objetivo proporcionar familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou a constituir 

hipóteses/questionamentos. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou de descobertas. “Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, 

de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.” 

(GIL, 2002, p.41)  

A pesquisa bibliográfica estabeleceu o marco teórico a ser discutido, possibilitando uma 

aproximação conceitual, desenvolvida a partir de uma base teórica pertinente, a partir de 

referenciais como: Frigotto e Ciavatta (2011), Saviani (1989; 2007; 2011), Manacorda (1990), 

Mészárós (2007) entre outros. O acervo referenciado possibilitou a obtenção de informações e 

a construção de conhecimentos que contribuíram de forma significativa para obtenção dos 

objetivos propostos nesse estudo, possibilitando, dessa forma, a sua análise e discussão. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os benefícios já conhecidos e inerentes às atividades ao ar livre são latentes, observa-se 

que este contato com a natureza é ainda, muito restrito, visto que a maioria da população 
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mundial vive nas grandes cidades e metrópoles, privada de um contato direto e permanente com 

a natureza. Destaca-se, ainda, que o afastamento do ser humano da natureza gera distorções na 

compreensão sobre o meio natural, para as pessoas com deficiência, público alvo da pesquisa, 

esse contato é primordial para o desenvolvimento de suas potencialidades educacionais.  

 As pessoas com deficiências têm direito de acesso e permanência em escolas de 

educação básica. Pensando nisso, para se desenvolver uma prática inclusiva no âmbito escolar, 

teve-se pensar na efetivação da inclusão em espaços escolares.  

 O estudo em questão busca por meio de análises e discussões caracterizar o potencial 

do Jardim Sensorial como um instrumento de estimulação sensorial de pessoas com deficiência. 

Todo espaço e a vivência em diferentes ambientes devem ser considerados (SAVIANI, 2011), 

pois o aprendiz não aprende apenas na escola.   

 A escola em todas as suas dimensões é um reflexo da sociedade onde está inserida, a 

análise epistemológica sobre os modelos de produção (fordismo, toyotismo e taylorismo) 

retratam o papel dos sujeitos dentro desses modelos, sendo necessário buscar uma sociedade 

onde os trabalhadores e seus filhos possam desenvolver um olhar crítico sobre o capitalismo 

exploratório. 

 Gramsci (1982) nos remete a pensar que para obter mudanças significativas no meio 

educacional é importante salientar as predominâncias de conquistas democráticas e 

revolucionárias, que conduzirão a mudanças sociais na superação de tendências pedagógicas 

tradicionalistas, em meio às quais cada indivíduo vale aquilo que produz, de forma que 

classificações e rótulos são legitimados. 

 Nesse contexto a inclusão é um movimento educacional, mas também social e político 

que vem defender o direito de todos os indivíduos participarem de uma forma consciente e 

responsável, na sociedade de que fazem parte, e de serem aceitos e respeitados naquilo que os 

diferem dos outros. 

A pesquisa que este estudo coaduna, contribuirá para a elaboração e construção de um 

Jardim Sensorial e a partir da utilização dele, emergir a proposta de ferramenta pedagógica em 

forma de um guia didático-instrucional com o tema “Jardim sensorial: um espaço não formal 

de educação inclusiva”. Bem como, interpretar conteúdo teórico que permita refletir sobre a 

educação inclusiva no viés da educação especial em seu contexto histórico, documental acerca 

dos seguintes temas: estrutura física da escola; ambientes não formais de ensino; atendimento 

de aluno com deficiência, e a utilização do Jardim Sensorial para atendimento educacional de 

pessoas com deficiência, nas turmas de Ensino fundamental e Médio. 
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O intuito com a disseminação das práticas inclusivas é buscar dirimir a segregação 

histórica vivida pelos alunos da educação especial. Este processo não é consolidado somente 

por leis, decretos, convenções; mais sim um paradigma que deve sair da dimensão documental 

para exercer sua prática nas vivências no ambiente escolar.  

No Brasil, ainda é pequeno a quantidade de jardins sensoriais que começam e continuam 

com as atividades até hoje. Os jardins sensoriais têm inúmeras funções, para o enfoque desta 

pesquisa ele será utilizado para desenvolver os sentidos em pessoas com limitações sensoriais, 

para se conectar com a natureza e estimular seus sentidos.  

Os benefícios já conhecidos e inerentes às atividades ao ar livre, não é opção e sim um 

beneficio para poucos, observa-se que este contato com a natureza é ainda, muito restrito, visto 

que a maioria da população mundial vive nas grandes cidades e metrópoles, privada de um 

contato direto e permanente com a natureza.  

Nesta perspectiva que se estende a pesquisa bibliográfica aqui apresentada, é perceptível 

que o afastamento do ser humano da natureza gera distorções na compreensão sobre o meio 

natural, influenciando a percepção ambiental e o grau de consciência sobre sua qualidade de 

vida, lhe privando de direitos educacionais, bem como uma formação omnilateral.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada permitiu aprofundar uma análise entre fundamentos teóricos das 

bases conceituais da educação profissional e tecnológica, processo de inclusão escolar, espaço 

educativo não formal e Jardim Sensorial como ferramenta de inclusão escolar.  

Neste sentido, fomos favorecidos com o aprimoramento de ideias acerca das Bases 

Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, associada à proposta de construção e 

utilização de um Jardim Sensorial, como um espaço não formal de educação, para o 

desenvolvimento do efetivo trabalho de estimulação sensorial em pessoas com deficiência. 

Com o intuito de elevar a disseminação das práticas inclusivas e buscar dirimir a segregação 

histórica vivida pelos alunos da educação especial. 
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RESUMO 

O presente artigo visa estudar o mundo do trabalho observando a inserção do sujeito “assistente 

em administração” na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) a partir da bibliografia básica 

das bases conceituais da EPT, bem como resulta na proposta de um produto educacional, no 

caso, uma capacitação continuada a fim de promover a autorreflexão do assistente em 

administração como educador parte essencial na formação humana integral do discente. Para 

isso, será realizada uma pesquisa aplicada, pautada em uma abordagem qualitativa, por meio 

de revisão bibliográfica e documental (observação indireta) e aplicação de questionário 

(observação direta). Denota-se de maneira empírica que o educador “assistente em 

administração” não se percebe como educador mesmo exercendo suas funções em uma 

instituição de ensino e ainda que na legislação originária o cargo pertença à carreira denominada 

Técnico Administrativo em Educação. Uma hipótese plausível para a problemática encontrada 

é a dicotomia existente entre as atividades-meio e a atividade-fim da escola, gerada pela não 

compreensão da ontologia do mundo do trabalho. Neste trabalho, a apreensão das teorias das 

bases conceituais norteia a pesquisa no tocante aos conceitos de trabalho, mundo do trabalho, 

politecnia, educação profissional, trabalho como princípio educativo, formação humana 

integral, entre outros. Como se trata de uma pesquisa em andamento, ainda não há resultados 

finalísticos a serem apresentados. 

 

Palavras-chave: ProfEPT.Mundo do trabalho.Assistente em administração. Formação humana 

integral. Profissional da Educação. 

 

ABSTRACT 

This article has its origin in the discipline “Conceptual Bases in Professional and Technological 

Education” of the Professional Master’s Degree in Professional and Technological Education 

(ProfEPT) offered by the Federal Institute of Education, Science and Technology of Mato 

Grosso at Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva representing the pre-requisite final 

work for approval in the discipline. The article intends to associate the theoretical framework 

of the discipline “Conceptual Bases” to the subject of research of the Master’s student Author1. 
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Octayde Jorge da Silva, IFMT. 
3Docente do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), Campus Cuiabá – Cel. 

Octayde Jorge da Silva, IFMT. 
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Thus, this article studies the world of work observing the insertion of the subject “assistant in 

administration” from the basic bibliography of that discipline, as well as results in the proposal 

of an educational product, in this case, a continuous training in order to promote self-reflection 

of the assistant in administration as an educator an essential part in the integral human formation 

of the student. It is empirically denoted that the “administration assistant” educator does not 

recognize himself as a professional in education and this can happen due to the existing 

dichotomy between activity-means and activity-end, as well as the lack of understanding of the 

ontology of the world of work. The apprehension of the theories of conceptual bases guide the 

writing of this article regarding the concepts of work, the world of work, polytechnics, 

professional education, work as an educational principle, integral human training, among 

others. Work as an educational principle and integral human training should guide the teaching-

learning process at the EPT school. For this, an applied research will be carried out, based on a 

qualitative approach, through bibliographical and documental review (indirect observation) and 

application of a questionnaire (direct observation). As this is an ongoing research, there is still 

no concrete data to be demonstrated. 

 

Keywords: ProfEPT. World of work. Assistant in administration. Integral human formation. 

Education Professional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem sua origem na disciplina “Bases Conceituais em Educação Profissional 

e Tecnológica” do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 

ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) no 

Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva representando o trabalho final pré-requisito para 

aprovação na disciplina. 

No trabalho apresentado que foi ampliado e aprofundado para esta publicação, o 

objetivo foi associar os conceitos apreendidos naquela à pesquisa que a mestranda pretende 

estudar no programa de Mestrado. Dessa forma, portanto, conceitos ontológicos de trabalho, 

mundo do trabalho, trabalho como princípio educativo, educação profissional, formação 

humana integral irão nortear o estudo sobre a constituição do sujeito assistente em 

administração como educador no IFMT, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. 

A justificativa empírica da pesquisa reside na observação de que o servidor assistente 

em administração lotado no Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva não se enxerga como 

educador. Esse fenômeno representa uma alternativa para fomentar a autorreflexão desse 

servidor como educador parte essencial na atuação na EPT para formação de novos cidadãos 

“para a vida e para o trabalho” (missão institucional do IFMT). 

Constata-se que o trabalho na educação acaba por reforçar a dicotomia da atividade meio 

x atividade fim justamente pela distinção destas aliado ao não conhecimento por parte dos 
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servidores administrativos dos conceitos e fundamentos educacionais o que faz com que esse 

profissional não se veja como educador e sim como mero cumpridor de obrigações cotidianas. 

O foco da pesquisa é na carreira de Técnico-Administrativo em Educação, 

especificamente no cargo de assistente em administração e tem como objetivo estudar o mundo 

do trabalho observando a inserção do sujeito “assistente em administração” a partir da 

bibliografia básica da disciplina “Bases Conceituais em Educação Profissional e Tecnológica” 

e ao final como produto educacional propor uma estratégia de capacitação continuada que visa 

à autorreflexão do profissional assistente em administração enquanto educador, parte essencial 

da Educação Profissional e Tecnológica. 

A relevância da pesquisa encontra respaldo em uma constatação empírica da Autora 

principal que é servidora assistente em administração lotada no Campus Cuiabá e ao longo dos 

doze anos em que exerce suas funções no IFMT pode detectar uma incerteza nesse profissional 

sobre sua posição enquanto educador buscando oferecer uma alternativa para promover 

mudanças reflexivas e ampliar a possibilidade de autorreconhecimento desse servidor como 

educador da EPT. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Para desenvolvimento deste artigo, a revisão bibliográfica baseia-se nos autores das 

Bases Conceituais em Educação Profissional e Tecnológica que compõem o Projeto 

Pedagógico do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT) ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT), Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. 

 Assim, parte-se da conceituação do termo “trabalho” que se confunde em sua essência 

com o próprio viver humano (SAVIANI, 2007), pois é o homem o único detentor da capacidade 

de transformar as coisas do mundo de acordo com as suas necessidades de subsistência. Nota-

se que para os outros animais, resta o que a natureza lhes provém, enquanto o ser humano detém 

a capacidade física e intelectual para transformar o natural de acordo com sua 

necessidade/vontade. 

 Nesse sentido, o trabalho é inerente ao ser humano, sendo uma atividade de vida 

realizada portanto desde o nascimento; é o trabalho que humaniza o homem (ANTUNES, 

2009). Sendo o trabalho então a essência do homem, deveriam todos os homens serem livres 

para exercer o trabalho de forma que preservasse a espécie humana. Entretanto, historicamente 
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observam-se mudanças na forma de se enxergar e de se explorar o trabalho humano. 

 A alienação do trabalho ganha conotação quando a sociedade dos homens em sua 

evolução divide-se em classes originando a dominante e a dominada, perdendo-se a base 

ontológica do trabalho. Passa-se à exploração do trabalho humano para acumulação de capital 

a uma classe específica de modo que a classe dominada com o passar dos anos esqueça da 

ontologia do termo trabalho apenas guiada pela necessidade de se submeter a um sistema que 

legitime sua necessidade de se submergir à classe dominante para sobreviver. 

Tem-se então a dualidade na educação refletida na ideia de que o filho da elite deve 

estudar para aprender e desenvolver uma profissão (instrução do intelecto – trabalho intelectual) 

ao passo que o filho do pobre, do trabalhador deve somente aprender o trabalho manual apenas 

para vender sua força de trabalho, para trabalhar para a sociedade do capital (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2012). 

A ideia da escola nasce como local de ócio, para aqueles que tem tempo livre 

(SAVIANI, 2007), ou seja, a escola foi criada para a população que não “precisava” trabalhar, 

para a detentora dos meios de produção. Separou-se assim a ideia de educação e trabalho, ou 

seja, quem estudava não precisava trabalhar e podia apreender, por outro lado, quem necessitava 

trabalhar para manter sua subsistência e gerar os frutos aos detentores dos meios de produção 

não era dado o direito de estudar. 

Como solução à essa educação dual, nasce a Educação Profissional e Tecnológica que 

visa à formação humana integral, aliando teoria e prática, que concede ao aprendente uma visão 

geral e uma visão específica, buscando a politecnia, que envolve a ideia de trabalho como 

princípio educativo geral (SAVIANI, 1989) para romper com as amarras impostas pela 

sociedade do capital. O trabalho como princípio educativo e a formação humana integral devem 

nortear portanto o processo ensino-aprendizagem na escola da EPT. 

Fato é que a precarização do trabalho e a dualidade das atividades meio e fim que ainda 

existe tem sua causa porque a alienação do trabalho dá-se também no trabalho intelectual 

(ANTUNES, 2009), inclusive no meio educacional. Denota-se assim a dicotomia existente nas 

escolas atividade meio x atividade fim, causada pela alienação do trabalho intelectual o que 

gera a escola dual: a pedagógica e a administrativa. Isso, pois a divisão do trabalho em uma 

escola dá-se da mesma forma que em uma fábrica, dividindo os trabalhadores em funções 

específicas para realizarem seu trabalho (KUENZER, 2002). 

Dualidade que foi observada pela mestranda durante sua experiência frente à Gestão 

de Pessoas do IFMT, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. Notou-se que o servidor 
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assistente em administração por não conhecer as bases conceituais em Educação Profissional e 

Tecnológica, por não ter as noções de formação humana integral, politecnia, os temas que 

tangem a formação integrada (CIAVATTA, 2014) somado ao fato de suas práticas laborativas 

restringirem-se a setores vinculados à administração da escola não se vêem como educadores. 

É necessário portanto que se apreenda que o servidor da educação é o que realiza tanto 

as atividades meio como a atividade fim da escola (PARO, 2011). Para isso, a pesquisa que se 

pretende realizar visa a entender a constituição do sujeito assistente em administração como 

educador parte essencial da Educação Profissional e Tecnológica a partir da apreensão de 

conceitos das bases conceituais em Educação Profissional e Tecnológica. 

Ao servidor assistente em administração, é fundamental a capacitação em EPT, para 

que se assimile que todos que trabalham com educandos são educadores (PACHECO, 

2015).Compreender, portanto,o trabalho como princípio educativo na concepção gramsciana 

(NOSELLA, 2016) a fim de capacitar e formar servidores assistentes em administração que 

dominem e pratiquem os fundamentos das bases conceituais em Educação Profissional e 

Tecnológica. 

Para isso, é fundamental a apreensão de conceitos como formação integrada, 

omnilateral, os propósitos da formação emancipatória da EPT, entre outrosde modo que possam 

desenvolver suas funções conscientes de sua valoração na formação humana integral dos 

discentes do IFMT, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva visando à formação da escola 

unitária de Gramsci (NOSELLA, 2016), cujo conceito é a de criar os valores fundamentais do 

humanismo necessários a uma posterior especialização, seja a de caráter científico 

(universidade), seja a de caráter prático-produtivo. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Quanto ao tipo, a pesquisa será baseada no método dialético, pois “As coisas não 

existem isoladas, destacadas uma das outras e independentes, mas como um todo unido, 

coerente” (MARCONI e LAKATOS, 2017, p. 100-101). 

A mestranda proponente da pesquisa é servidora assistente em administração lotada 

no campus onde esta será realizada e projeta alteração em seu próprio local de trabalho, 

caracterizando-se assim a pesquisa quanto à natureza como aplicada, tendo esta como objetivo 

principal a geração do conhecimento para aplicação rápida e imediata (TUMELERO).  

A metodologia adotada para este trabalho foi quanto à natureza básica, envolvendo 
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estritamente a pesquisa bibliográfica. Em relação à abordagem, configura-se como uma 

pesquisa qualitativa, pois não há o foco aqui de trabalhar dados estatísticos. Trata-se de uma 

pesquisa que visa a entender os conceitos basilares da Educação Profissional e Tecnológica na 

pesquisa que buscará compreender a constituição do sujeito assistente em administração como 

educador parte essencial da EPT. 

A abordagem qualitativa desenvolve-se por meio de revisão bibliográfica e 

documental (observação indireta) e aplicação de questionário (observação direta) sem qualquer 

uso de métodos quantitativos. Não há trabalho científico sem prévia revisão bibliográfica 

(LIMA; MIOTO, 2007), por isso entende-se que esta não é uma mera repetição do que já foi 

dito ou escrito e sim busca uma nova visão acerca de um tema que será abordado sob um novo 

enfoque, permitindo conclusões originais (MARCONI e LAKATOS, 2017). Quanto a 

abordagem documental, essa se dará mediante análises de documentos oficiais institucionais e 

legislações pertinentes. 

Particularmente, a coleta de dados será realizada em três fases: revisão bibliográfica 

que buscará entender a EPT, a carreira de Técnico-Administrativo em Educação, o cargo de 

assistente em administração, capacitação no serviço público, gestão de pessoas, Formação 

Humana Integral, Tripé Ensino, Pesquisa, Extensão, entre outros; análise documental da 

legislação e documentos oficiais que norteiam o tema proposto e questionário a ser aplicado 

aos assistentes em administração lotados no Campus Cuiabá do IFMT por meio do qual serão 

coletados dados sobre a autorreflexão desses servidores enquanto educadores. 

No tocante aos objetivos, é uma pesquisa exploratória que busca aproximar o 

pesquisador ao objeto tema da pesquisa. Para isso, neste trabalho a essência da pesquisa 

exploratória deu-se com a revisão bibliográfica dos teóricos das Bases Conceituais da Educação 

Profissional e Tecnológica, bem como será realizada revisão sobre os teóricos que analisam os 

cargos Técnico-Administrativos em Educação, além de uma pesquisa documental das 

legislações que norteiam a criação do cargo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A pesquisa apresentada neste trabalho ainda está em desenvolvimento e não tem 

resultados concretos a serem demonstrados. Entretanto, há a expectativa de se apresentar um 

produto educacional, no caso, uma proposta de capacitação ao servidor assistente em 

administração a fim de conduzir suas atividades como educadores da EPT. 
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Ao final da aplicação do produto educacional, espera-se que o servidor assistente em 

administração participante da pesquisa se identifique como profissional da educação e que esta 

percepção se estenda a toda a comunidade ifetianapermitindo a transformação da esfera 

identitária do campus para que todos compreendam sua posição como educadores/educandos 

da EPT. 

A partir da conscientização do servidor assistente em administração com os conceitos 

da EPT, pretende-se esse reflita em seu trabalho as concepções identitárias de um profissional 

da educação, buscando a “excelência na oferta da educação profissional e tecnológica” – visão 

do IFMT - PDI 2019-2023 (IFMT, 2019). 

O pré-requisito para ingresso no cargo de assistente em administração é possuir nível 

médio o que concede significativa generalidade às atribuições do cargo, evidenciado na 

descrição do cargo de assistente em administração, constantes no Ofício/MEC n. 015/2005 

endereçado aos Dirigentes de Gestão de Pessoas dos Institutos Federais de Educação. 

O documento citado prevê múltiplas possibilidades de exercício desse profissional; 

todas, entretanto, vinculadas a setores administrativos, portanto setores da área meio de uma 

instituição de ensino. O servidor que não passa por uma capacitação específica para o exercício 

profissional em ambiente escolar pode ao longo de sua carreira entender que realmente existem 

duas instituições distintas: uma administrativa e outra pedagógica, contrariando o entendimento 

de Paro (2011) acerca da necessidade do servidor da educação em saber que realiza tanto as 

atividades-meio quanto a atividade-fim da escola.  

Essa foi a constatação da mestranda ao longo do exercício de suas funções de assistente 

em administração frente à Gestão de Pessoas do Campus Cuiabá do IFMT e nesse sentido é que 

se propõe realizar a pesquisa apresentada especialmente aos servidores que já exercem suas 

funções no campus e que já possuem introjetados a ideia citada. 

O presente trabalho encontra-se em andamento, não havendo ainda resultados concretos 

a serem demonstrados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo correlacionar os fundamentos conceituais da disciplina 

Bases Conceituais em Educação Profissional e Tecnológica ao estudo sobre a constituição do 

sujeito assistente em administração como educador parte essencial da Educação Profissional e 

Tecnológica; pesquisa que será desenvolvida pelos autores respectivamente mestranda e 
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orientador no programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT), Campus Cuiabá – 

Cel. Octayde Jorge da Silva. 

A pesquisa será desenvolvida sob a aplicação de questionário aos assistentes em 

administração lotados no Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. As respostas obtidas 

serão analisadas por categorias para ao final produzir uma proposta de capacitação com o 

objetivo de fomentar no assistente em administração sua caracterização enquanto educador da 

EPT. 

Busca-se assim desenvolver ainda mais a EPT agregando a esta uma relevante classe de 

trabalhadores aptos a fomentarem a formação humana integral dos discentes em detrimento à 

alienação do trabalho humano, aproximando mais do ideal de escola unitária de Gramsci. 
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PRESERVAÇÃO DE ARQUIVOS ESCOLARES: 

UMA METOLOGIA PARA GUARDA E ACESSO À DOCUMENTOS 

 

Sandro Rodrigues de Oliveira1 

Ed’Wilson Tavares Ferreira2 

 

RESUMO 

As instituições escolares possuem muitos desafios, um deles refere-se à manutenção do acervo 

escolar. Trata-se de um conjunto de documentos, relativo aos registros acadêmicos dos alunos 

e dos profissionais da educação que ali atuam. Os arquivos dos alunos devem ser mantidos 

permanentemente, e os arquivos dos profissionais da educação devem ser mantidos por 

períodos distintos, em ambos os casos, deve-se obedecer a tabela de temporalidade conforme a 

legislação vigente. O uso de computadores e softwares de gestão de escolas é recente no Brasil, 

portanto, o acervo escolar costuma ser expressivo, composto por documentos físicos que 

remontam o período de inauguração da unidade escolar. Neste artigo é proposto uma 

metodologia para organizar, digitalizar e disponibilizar o acesso no formato digital a estes 

documentos, com o envolvimento da comunidade escolar. Com a participação destes atores 

espera-se a ressignificação dos arquivos escolares para eles, e com isso, seu envolvimento no 

zelo e cuidado dos arquivos. A aplicação de metodologia semelhantes em outras escolas 

produziu bons resultados, portanto, espera-se resultados semelhantes nesta aplicação, e 

significativa mudança no lócus escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Arquivo Escolar. Digitalização. Documento.  

 

ABSTRACT 

School institutions have many challenges, one of them concerns the maintenance of the school 

collection. It is a set of documents relating to the academic records of students and education 

professionals who work there. The students' files must be kept permanently, and the education 

professionals' files must be kept for different periods, in both cases, the temporality table must 

be obeyed according to the current legislation. The use of computers and school management 

software is recent in Brazil, therefore, the school collection is usually expressive, consisting of 

physical documents that date back to the inauguration period of the school unit. This article 

proposes a methodology to organize, digitize and provide access to these documents in digital 

format, with the involvement of the school community. With the participation of these actors, 

it is expected that school files will be re-signified for them, and with that, their involvement in 

the care and care of the files. The application of similar methodology in other schools produced 

good results, therefore, similar results are expected in this application, and a significant change 

in the locus chosen for the development of this research. 

 

Keywords: School Archive. Scanning. Document. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os arquivos escolares são formados por grande quantidade de documentos de natureza 

permanente. E a exemplo de outros tipos de arquivos, são registros de diferentes naturezas, que 

em determinadas instituições são tratados sem a observância da legislação vigente, 

armazenados em locais inadequados que propiciam perigo a sua integridade. Os arquivos 

escolares formam um patrimônio documental e fazem parte da memória institucional. 

Os documentos acadêmicos, que comprovam a condição do aluno, como os boletins, 

históricos escolares e diplomas são essenciais, a perda destes documentos pode acarretar 

prejuízos aos estudantes e bloquear matrículas em cursos que requerem comprovação de nível 

escolar. O processo de informatização das escolas é recente, portanto, a instituição deve manter 

todo o acervo escolar em arquivo permanente, e seu descarte é proibido. O acervo escolar é 

abrangente, sendo constituído por documentos que indicam a trajetória acadêmica dos 

estudantes, as atividades dos docentes e dos demais funcionários.  

Existem diversos desafios que as instituições escolares enfrentam para manter, de forma 

adequada, o arquivo escolar permanente. Os espaços físicos inadequados, a falta de 

organização, uso incorreto do armazenamento dos documentos em caixas de papel são 

exemplos comuns das dificuldades que devem ser sanadas. A desorganização contribui com a 

exposição do acervo documental ao perigo e para o aumento demasiado do tempo para busca e 

pesquisa de documentos. 

A pesquisa tem como objetivo geral propor uma metodologia para organizar, digitalizar 

e disponibilizar o acesso no formato digital a estes documentos. com o envolvimento e 

sensibilização da comunidade escolar acerca da importância do acervo escolar. Os objetivos 

específicos são: diagnosticar a atual situação do acervo escolar, capacitar a comunidade escolar 

para realizar o processo de organização do acervo; e orientar a comunidade escolar para 

realização da digitalização do acervo.  

Esse projeto será realizado no Colégio Estadual 1º e 2º Grau Rosmay kara José, a 

instituição é possui 42 servidores (professores e funcionários) e atende 470 estudantes, desde o 

quinto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio e três salas de Educação 

de Jovens e Adultos - EJA ofertadas no período noturno. 

Atualmente o arquivo escolar é armazenado em armários de madeira e em arquivos de 

aço, organizados em ordem cronológica de ano de conclusão de ensino médio. A execução do 

projeto nesta instituição contribuirá para a melhor organização do acervo, com a distribuição 
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em arquivo corrente e permanente, e colaborará para reduzir o tempo de busca por documentos, 

e melhorar o atendimento à demanda da comunidade. 

 A apresentação deste artigo está organizada em quatro seções mais esta introdução. A 

segunda seção apresenta o referencial teórico empregado que será utilizado pelos autores e que 

suportam esta proposta. A terceira seção apresenta os resultados esperados, e finalmente, a 

última seção, são apresentadas as considerações finais. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O envolvimento da comunidade escolar no processo de organização, digitalização, 

processamento dos arquivos digitais e disponibilização do acervo digital é fundamental para a 

manutenção dos documentos. A instituição, num primeiro momento, poderia apenas contratar 

uma empresa pare realizar a organização e a digitalização do acervo, contudo, a ausência da 

efetiva participação da comunidade acadêmica poderia contribuir para o rápido retorno de 

situação atual com a inclusão desorganizada de novos documentos. Ciavatta (2012), afirma a 

necessidade de discutir e elaborar coletivamente estratégias que o próprio ambiente de trabalho 

proporciona. 

A digitalização dos documentos escolares cumpre com duas finalidades principais: 

acesso à informação, por meio da consulta ao arquivo digital e a preservação do acervo físico, 

uma vez que o acesso das informações será propiciado pelo uso do arquivo digital, com o 

emprego de um sistema de banco de dados. 

A educação tem como propósito preparar o estudante para o exercício do trabalho e 

conviver em sociedade. Com a contemplação de dois direitos básicos do ser humano: o direito 

à educação e o direito à profissionalização. Saviani (1989, p.5), aborda que “O homem se 

constitui como tal, à medida em que necessita produzir continuamente a sua própria 

existência.”. Portanto, a participação dos estudantes propiciará a construção de conhecimentos 

sobre organização e manutenção de arquivos, físicos e digitais, para uso em suas atividades 

profissionais diárias. 

Os estudantes vivenciarão simultaneamente, o aprendizado e o trabalho. O primeiro 

refere-se aos conceitos intrínsecos à gestão arquivística, enquanto o segundo à sua execução 

como trabalho. Ciavatta (2012), descreve que o trabalho deve ser entendido como um princípio 

educativo, com o objetivo de superar a dicotomia trabalho manual e intelectual. Por isso é tão 
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importante atingir a dimensão intelectual no trabalho produtivo, formando trabalhadores 

capazes de atuar como dirigentes e cidadãos. 

Segundo Santos e Flores (2020) a grande demanda de arquivos físicos e nato digitais, 

encontram desafios, pois eles apresentam uma série de complexidades derivadas do aparato 

tecnológico composto por hardware, softwares e suportes, necessários para 

interpretar/representar os documentos. É indiscutível que a tecnologia propicia um excelente 

acesso aos documentos digitalizados, contribuindo assim para a preservação original dos 

documentos, evitando a manipulação desnecessária do arquivo físico, como também retardar 

sua deterioração (VALLE JR.; ARAÚJO, 2005). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A etapa inicial de uma pesquisa refere-se à revisão da literatura. Esta etapa será 

constituída pelo estudo aprofundado dos teóricos que contribuem para a disciplina arquivística 

e educacional. O arquivo escolar possui diferenças significativas quando comparados com os 

de uma empresa, afinal o arquivo relacionado aos alunos deve ter armazenamento permanente, 

de acordo com a tabela de temporalidade destes documentos. 

 A comunidade escolar é formada por diversos atores, além dos estudantes, professores 

e técnicos administrativos, as famílias dos alunos também é uma parte importante deste 

coletivo, como apresenta Carvalho (2020). Portanto, em função da participação destas pessoas, 

o projeto será submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, 

conforme prevê e legislação vigente. 

 O lócus de execução da pesquisa é o Colégio Estadual 1º e 2º Grau Rosmay Kara José, 

que se localiza na cidade de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso. A escola está 

situada ao norte do estado, à 668 quilômetros da capital Cuiabá. O município tem área de 

879,7Km2 e contém 4004 habitantes, conforme o último censo demográfico. O primeiro autor 

deste artigo é funcionário desta instituição, portanto, a escolha propiciará um ambiente 

adequado para o desenvolvido da proposta apresentada. 

 A execução da pesquisa requer pouco investimento em hardware computacional: 

computador (desktop e/ou notebook) e unidade de armazenamento externo para cópia de 

segurança (backup) dos dados e um equipamento multifuncional (constituído por uma 

impressora e scanner). Será utilizada a plataforma Google Documentos. Esta suíte de software 

contém o Google Formulário, que será empregado para aplicação de consultas à comunidade, 
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no modelo de “Quiz”. E, caso seja necessário manipular as imagens digitalizadas (ajuste de 

cores, brilho, entre outros), será utilizado o software GIMP3. 

Esta pesquisa descreve a tipologia documental “histórico escolar”, onde abordará as 

características documentais que compreendem o memorial histórico da escola. É uma pesquisa 

de natureza aplicada, e pode ser considerada uma pesquisa-ação de cunho qualitativo, como 

apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Etapas metodológicas da pesquisa

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O método Dialético Sistêmico será empregado nesta pesquisa, é composto pelo ato de 

discutir e explica de maneira correta os fenômenos da sociedade e do pensamento (BUCHOLZ; 

FERREIRA, 2019). Portanto, a participação de servidores da escola e dos alunos, inclusive seus 

familiares, contribuirá de forma significativa, face às várias formas de ver a realidade que 

podem emergir novas ideias para o aperfeiçoamento do projeto. 

Na escola lócus da pesquisa, no decurso do tempo, o arquivo foi transferido entre muitos 

ambientes, principalmente em função de seu crescimento (acúmulo de caixas e armários). É 

apresentado na Figura 2 a atual situação do arquivo escolar institucional. 

 

 
3 O GIMP é um software livre de edição de imagens, está disponível em https://www.gimp.org/. 
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Figura 2 – Foto de um dos Armários de Arquivo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A gestão atual da escola, sensibilizada pela proposta de melhoria da organização e 

digitalização dos documentos que compõem o acervo, com o envolvimento da comunidade 

escolar, se demonstrou solícita à execução da pesquisa. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

A participação de parte da comunidade escolar na execução da pesquisa proposta os 

propiciará uma vivência importante com relação à disciplina arquivista. Como apresenta 

Oliveira (2020), os participantes de atividades semelhantes trouxeram para suas vidas 

cotidianas, o aprendizado construído ao longo do desenvolvimento do projeto, e ressignificaram 

o cuidado com os seus próprios arquivos de documentos. 
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Ademais, como apresenta Rodrigues, Azevedo e Batalha (2021, p.10), essas operações 

e funções em conjunto englobam a arquivologia, onde o gerenciamento e a organização 

possuem grande importância. Pois a a Lei Federal n.º 8.159, de 08 de janeiro de 1991 (BRASIL, 

1991), prescreve que é dever da instituição a proteção desses documentos, como destacado na 

Figura 3. 

 Figura 3 – Lei Federal n.º 8.159, de 08 de janeiro de 1991

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A aplicação proposta, almeja despertar a sensação de pertencimento da comunidade 

escolar na manutenção e guarda do acervo institucional, e por conseguinte, uma expressiva 

contribuição desta comunidade em todo o processo aqui proposto.  

O emprego da metodologia contribuirá com a construção de um sistema sólido para a 

preservação do acervo acadêmico. A padronização do processo de inclusão de novos 

documentos colaborará para a manutenção e uso do sistema e indexação de documentos. Valle 

Jr. e Araújo (2005), relatam que a implementação desses mecanismos de arranjo e indexação 

contribuem para a preservação dos acervos, mas alertam a fragilidade da tecnologia digital. 

Portanto, há necessidade da aplicação das normas vigentes de segurança da informação para 

garantir a integridade, disponibilidade e autenticidade dos documentos armazenados. 
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Santos e Flores (2020) definem que a implementação de sistemas informatizados são 

requisitos fundamentais para preservar os documentos de forma confiável, visto que implicam 

diretamente na presunção da veracidade dos arquivísticos digitais. 

Esses arquivos fazem parte da história de uma comunidade, produzidos sucessivamente 

ao longo do tempo, e em certos momentos são esquecidos, mas com significados extremamente 

importantes. Dessa forma, Oliveira (2020) elenca que esses documentos guardam as memórias 

de uma escola e estão sujeitos a eventos desastrosos ou, até mesmo, extravios. Assim a 

transferência física para um arquivo digital revolucionará todo o processo, além de contribuir 

para a conservação do patrimônio histórico documental. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A cidadania e o acesso à informação é um direito inalienável aos seres humanas, pelo 

menos nos países regidos pela democracia. A instituição escolar é responsável pelo 

fornecimento de documentos comprobatórios da situação acadêmica para seus alunos e 

egressos, e, portanto, o sistema informatizado de acesso aos documentos acadêmicos contribui 

significativa para o atendimento à comunidade escolar e, em alguns casos, à sociedade em geral. 

 A ressignificação do acervo escolar, por toda a comunidade acadêmica, colabora para a 

manutenção e guarda destes documentos, a participação destes atores no processo completo de 

organização, recuperação, digitalização e uso do sistema informatizado propicia a sensação de 

pertencimento e cuidado com os arquivos escolares. 

 Portanto, as considerações aqui apresentadas, permite avaliar que a proposta é exequível 

e cooperará para melhoria da imagem institucional da escola com o fornecimento ágil de 

informações para seus alunos e egressos. 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta as dificuldades encontradas ao longo da história da educação 

profissional brasileira, iniciando no período colonial, com criação das Escolas das Fábricas, em 

1809, passando pela República, ditadura de 1964, redemocratização até os dias atuais com a 

criação dos Institutos Federais de Educação. Verifica-se que a educação profissional e 

tecnológica antes das criação dos Institutos Federais de Educação nunca tiveram o objetivo de 

proporcionar um aprendizado completo aos alunos, servindo apenas para mão de obra barata 

para a indústria. O objetivo da pesquisa buscou analisar o percurso da Educação profissional 

no Brasil, alinhadas com as ideias dos grandes defensores do Ensino Médio Integrado. Como 

metodologia a pesquisa caracterizada como aplicada, quanto a abordagem qualitativa e quantos 

aos procedimentos é uma pesquisa bibliográfica. Foram analisados os principais defensores da 

Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio com intuito de conhecer a Educação 

profissional e a dificuldade de sua implantação no país. 

 

Palavras-chave: Educação profissional e tecnológica, Ensino médio integrado 

 

ABSTRACT 

This work presents the difficulties encountered throughout the history of Brazilian professional 

education, starting in the colonial period, with the creation of the Factory Schools, in 1809, 

passing through the Republic, dictatorship of 1964, redemocratization to the present day with 

the creation of the Federal Institutes of Education. It appears that professional and technological 

education before the creation of the Federal Institutes of Education never had the objective of 

providing complete learning to students, serving only for cheap labor for the industry. The 

objective of the research sought to analyze the trajectory of Professional Education in Brazil, 

in line with the ideas of the great defenders of Integrated Secondary Education. As a 

methodology, the research characterized as applied, regarding the qualitative approach and the 

procedures, is a bibliographical research. The main advocates of Professional Education 

Integrated to High School were analyzed in order to learn about Professional Education and the 

difficulty of its implementation in the country. 

 

Keywords: Professional and technological education, integrated secondary education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que seria a primícias da Educação profissional no Brasil, remota do período colonial 

quando em 1809, D. João VI, criou a Escolas das fábricas que tinha por objetivos proporcionar 

uma mão de obra qualificada para as fábricas da época, além de servir para tirar do ócio os 

órfão e os desvalidos de sorte. Assim, a incipiente ensino profissionalizante surgem no Brasil 

de maneira assistencialista, primeiros aos órfão e desvalidos e depois para os pobres em geral. 

Sem nenhuma preocupação de proporcional um ensino omnilateral aos estudantes. 

Partindo dessa premissa é importante realizar uma reflexão sobre as dificuldades 

encontradas, desde dos primórdios da colonização do Brasil, da tentativa da implantação da 

Educação Profissional e Tecnológica, haja vista que a educação tecnológica oferecida anterior 

a 2008 condicionava aos estudantes uma formação incompleta.  

O trabalho tem por objetivo analisar a dificuldade dos governantes na implantação de 

uma Educação Profissional e Tecnológica integrada ao Ensino Médio, o qual proporcionaria 

uma formação integral aos estudantes. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Quando se fala em ensino profissionalizante no Brasil, verifica-se que está teve várias 

fases, que se inicia no período colonial e vai buscando uma estrutura ideal de ensino 

aprendizagem até os dias atuais, no período colonial, pelo próprio modelo econômico adotado, 

que era predominante agrícola, os conhecimentos profissionais eram repassados de maneira 

informal, ou seja, o trabalhador aprendia fazendo e na maioria das vezes passando de pai para 

os filhos os conhecimentos dos ofícios (FRIGOTTO, 2014). 

De acordo com Saviani (1989) a própria natureza humana necessita do trabalho para 

produzir a existência o que a torna diferente dos animais. 

 

O que define a existência humana, o que caracteriza a realidade humana é 

exatamente o trabalho. O homem se constitui como tal, à medida em que 

necessita produzir continuamente a sua própria existência. É isso que 

diferencia o homem dos animais: os animais têm sua existência garantida pela 

natureza e, por consequência, eles se adaptam à natureza; o homem tem que 

fazer o contrário, ele se constitui no momento em que necessita adaptar a 

natureza a si, não sendo mais suficiente adaptar-se à natureza (SAVIANI, 

1989, p.8). 
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Essa forma de obter conhecimentos, de maneira informal, sem estar em uma escola, 

devido a condições impostas naquele período histórico, era também uma forma de educação 

como ensina Mészaros (2015) e acrescente que a vantagem nessa formação era a não alienação 

pelo governo. 

De acordo com Moura (2007) as primeiras manifestações do que seria o ensino 

profissionalizante formal no Brasil surgem no começo do século XIX, em 1809, com a criação 

dos Colégios das Fábricas, com intuito de profissionalizar a  mão de obra para as fábricas; em 

seguida tem-se a criação das Escolas de Belas Artes (1816), Instituto Comercial no Rio de 

Janeiro (1860), Casas de Educandos e Artífices (1840) que tinham por objetivos ensinar algum 

tipo de ofícios aos menores abandonados e os desvalidos de sorte. Em um primeiro momento 

era oferecido esse tipo de ensino aos órfão e desvalidos e depois a população pobre, em geral. 

Essa educação fracionada tinha o objetivo de preparar o trabalhador para a indústria, 

pois era necessário para operar, mesmo as maquinas mais simples ter algum tipo de 

conhecimento como explica Saviani (1989): 

 

No entanto, os trabalhadores não podem ser expropriados de forma absoluta 

dos conhecimentos, porque sem conhecimentos eles não podem também 

produzir e, por consequência, se eles não trabalham, não acrescentam valor ao 

capital (SAVIANI, 1989, p. 13). 

 

Assim, o Brasil desde da sua colonização sofre com a dualidade educacional: da escola 

para os filhos de ricos e para os filhos dos pobres, escola dos ricos com um ensino completo, 

com os ensinos das artes, ciências, etc., já as dos pobres era um ensino incompleto e sem 

qualidade, na maioria das vezes ensino profissionalizante “no Brasil, o dualismo se enraíza em 

toda a sociedade através de séculos de escravismo e discriminação do trabalho manual” 

(FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005, p.32). 

E essa dualidade toma caráter estrutural a partir de 1942 com a Lei Orgânica que criava 

um ensino secundário acadêmico e o ensino profissional, ambos mantendo estruturas 

educacionais paralela e independente. Aumentando mais ainda a dualidade de ensino entre 

pobres e ricos, pois para quem realizava os estudos técnicos não poderiam candidatar ao ensino 

superior. Essa disparidade começa a se desfazer a partir 1950 com a Lei de Equivalência e 

finalmente em 1961 com a Lei de Diretrizes de Bases (LDB) deu equivalência plena para os 

possuidores dos cursos técnicos candidatar ao ensino superior (FRIGOTTO; CIAVATA; 

RAMOS, 2005). 
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Para Mészaros (2015) essa dualidade acontece devido á própria força do capital e uma 

mudança na educação não será realizada pelos capitalistas, pois esse jamais vão lutar para 

perder seus privilégios. 

 

Limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas interesseiras 

do capital significa abandonar de uma só vez, conscientemente ou não, o 

objetivo de uma transformação social qualitativa. Do mesmo modo, contudo, 

procurar margens de reforma sistêmica na própria estrutura do sistema do 

capital é uma contradição em termos. É por isso que é necessário romper com 

a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente (MÉSZAROS, 2015 p. 16). 

 

 Com a Ditadura Militar instalada no país no de 1964, surgiu a intenção de promover 

uma rápida profissionalização da mão de obra para atender a demanda do capital, e assim em 

1971, a Lei nº 5692/1971 que realizava a    profissionalização compulsória de todo o 2º Grau, 

que tinha dois objetivos: diminuir a escassez de técnico para o mercado de trabalho e a 

diminuição da pressão para o acesso dos jovens ao ensino superior, haja visto que o ensino 

técnico tinha a terminalidade (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005). 

 Como a intenção do governo era apenas criar mão de obra como qualificação mínima 

do trabalhador essa opção era perfeita de acordo com Della Fonte (2018). 

 

Com a produção mecanizada, o saber que possuía o trabalhador é 

materializado na máquina, cabendo a ele apenas operá-la a partir do ritmo 

ditado por ela. Nesse processo, o trabalhador é despojado do saber de um 

trabalho concreto; cabe a ele apenas manusear a máquina, sem 

necessariamente compreendê-la. O ser humano torna-se um servo da máquina 

e sem dominar os conhecimentos científicos e tecnológicos que nela se 

materializam (DELLA FONTE, 2018 p. 12). 

 

Essa obrigatoriedade da profissionalização do 2º Grau pendurou até 1982, bem, na 

verdade, por pressão dos donos das escola e dos pais de alunos que queriam que seu filho fosse 

preparado para o acesso à universidade, o parecer do Conselho Federal de Educação nº 76/ 75 

já desobrigava a habilidade técnica para algumas escolas (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 

2005). 

Nota-se que o fim da obrigatoriedade da profissionalização do 2º Grau não foi do 

governo e, sim, das classes dominantes, donos de escolas e pais de alunos afortunados que 

queriam seus filhos tivessem um acesso à educação universitária. Mészaros (2015) explica a 

força que o capital tem sobre a educação, sendo a responsável pelas mudanças realizadas. 

 

O impacto da incorrigível lógica do capital sobre a educação tem sido grande 

ao longo do desenvolvimento do sistema. Apenas as modalidades de 
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imposição dos imperativos estruturais do capital no âmbito educacional são 

hoje diferentes, em relação aos primeiros e sangrentos dias da "acumulação 

primitiva", em sintonia com as circunstâncias históricas alteradas 

(MÉSZAROS, 2015, p. 21). 
 

A crítica que se fazia a educação tecnicista oferecida pelo Antigo 2º Grau é que ela não 

oportunizava aos estudantes compreender o processo de produção, seriam apenas mão de obra 

barata para as indústrias. Saviani (1989) esclarece a razão que isso acontece: 

 

[...] O trabalhador domina algum tipo de conhecimento, mas apenas aquele 

conhecimento parcelado. Isso também está ligado à questão da escola. Todos 

já ouviram falar naquela famosa frase de Adam Smith, que reconhecia ser 

necessária a instrução para os trabalhadores: “Instrução para os trabalhadores 

sim, porém, em doses homeopáticas”. Significa que os trabalhadores têm que 

dominar aquele mínimo de conhecimentos necessários para serem eficientes 

no processo produtivo, mas não devem ultrapassar este limite capital 

(SAVIANI, 1989, p. 13). 
 

 Com essa nova dualidade estrutural da educação, no entanto, a questão agora recaia 

sobre a forma do conteúdo destinada aos estudos do 2º Grau, propedêutico e do 

profissionalizante, enquanto aqueles tinham uma formação completa de todos os conteúdos 

exigidos para concorrer a uma vaga no ensino superior,  esses devido à realização em conjunto 

da formação “geral” e  profissionalizante tinham a carga horária das disciplinas gerais 

diminuídas em 40%, o que o dificultava disputar uma vaga no ensino superior com quem 

realizava o 2º Grau propedêutico. 

 

[...] ao extinguir a profissionalização compulsória, considerou que nos cursos 

não profissionalizantes as 2.200 horas pudessem ser totalmente destinadas à 

formação geral. Com isto, os estudantes que cursavam o ensino técnico 

ficavam privados de uma formação básica plena que, por sua vez, 

predominava nos cursos propedêuticos, dando, àqueles que cursavam esses 

cursos, vantagens em relação às condições de acesso ao ensino superior e à 

cultura em geral (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005, p.34) 
 

 Diferentemente do que o acontecia com as demais escolas que foram obrigadas a 

profissionalização do 2º Grau, as escolas técnicas federais mantiveram a profissionalização e 

sendo referência na educação profissional no país, isso deve ao fato da sua própria criação ser 

destinada e preparada para a educação profissional.  

 Com o fim da Ditadura Militar e retorno à democracia surgem fortes movimentos a favor 

de uma educação pública de qualidade e que essa deveria ser pensada em todos os níveis, do 

Ensino Fundamental ao Ensino Médio e este deixando de ser apenas repetidor de tarefas e 

passando a ser politécnico “[...] o papel do ensino médio deveria ser o de recuperar a relação 

entre conhecimento e prática do trabalho. Isto significaria explicitar como a ciência se converte 
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em potência material no processo de produção” (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005, 

p.34). 

 Ainda de acordo com esses autores esse novo ensino técnico deveria integrar a teoria e 

prática em uma formação omnilateral, completa, os conhecimentos adquiridos não serviriam 

apenas para o trabalho. 

 

Por essa perspectiva, o objetivo profissionalizante não teria fim em si mesmo 

nem se pautaria pelos interesses do mercado, mas constituir-se-ia numa 

possibilidade a mais para os estudantes na construção de seus projetos de vida, 

socialmente determinados, possibilitados por uma formação ampla e integral 

FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005, p.36). 
 

 Mesmo estando tudo encaminhado para a votação de um projeto de Lei que completasse 

a Educação profissional, integrando a teoria e prática, não foi possível a aprovação e no seu 

lugar foi sancionado o Decreto n. 2.208/1997, que separava a educação básica da educação 

profissional e essa mais uma vez servido ao interesse do mercado e usando com pretexto “de 

que uma nova ordem mundial requer uma nova educação, um novo perfil de trabalhador” 

(MOLL, 2010, p. 271). 

 Com a revogação do Decreto n. 2.208/1997 e aprovação do Decreto 5.154/2004, já no 

governo Lula, que naquele momento político, foi única possível de aprovação devido às forças 

conservadoras, mesmo assim esse Decreto era progressista, pois buscava “introduzir novas 

formas de sua oferta e tentando propor não mais uma educação profissional submetida ao 

mercado, mas que se fundamentasse em uma proposta educacional que articulasse a ciência, a 

cultura e o trabalho (MOLL, 2010, p. 271). 

  E assim, em 2008 com a aprovação da lei 11.892 ficou criada Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e a criação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica (EPT), além de cursos de graduações em licenciaturas, bacharelados 

e pós-graduações. E ficando obrigado por lei a ofertar no mínimo 50% dos cursos médios 

técnico na forma integrada (BRASIL, 2008). 

 

Portanto, o sentido de formação integrada ou o ensino médio integrado à 

educação profissional, sob uma base unitária de formação geral, é uma 

condição necessária para se fazer a travessia para a educação politécnica e 

omnilateral realizada pela escola unitária (CIAVATTA, 2014 p.198). 
 

 Com a criação das Redes Federais de EPT a formação omnilateral, vai deixando de ser 

um sonho distante, pois agora os Institutos Federais possuem condição de proporcionar uma 
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educação de integração dos conhecimentos científicos interligada com a prática. 

 

Assim, voltamos a afirmar que a integração do ensino médio com o ensino 

técnico é uma necessidade conjuntural -social e histórica - para que a educação 

tecnológica se efetive para os filhos dos trabalhadores A possibilidade de 

integrar formação geral e formação técnica no ensino médio, visando a uma 

formação Integral do ser humano é, por essas determinações concretas, 

condição necessária para a travessia em direção ao ensino médio politécnico 

e à superação da dualidade educacional  pela superação da dualidade de 

classes (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005,  p. 45.). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foram: quanto a abordagem 

pode ser classificada como qualitativa, pois envolvem os fenômenos que não poderá ser 

analisado quantitativamente, pois busca analisar a EPT com a visão dos principais autores do 

país em relação a esse tipo de educação. 

  Enquanto aos procedimentos a pesquisa bibliografia onde foi realizada a leitura dos 

autores trabalhados na disciplina de Bases Conceituais como: Frigotto, Mézaros, Saviani, 

Ciavata, Ramos, Della Fonte, Moll, entre outros, defensores e estudiosos   da Educação 

Profissional Integrada e conhecedores da razão da dificuldade de sua implantação no país. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O presente trabalho apresentou as dificuldades encontradas aos longos dos tempos para 

a implantação de um Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, várias tentativas de Ensino 

Médio Técnico foi realizada nesse período, desde da criação das Escolas das Fábricas, em 1809, 

da dualidade estrutural dada a Educação Profissional e Educação Secundaria Acadêmica a partir 

de 1942, da profissionalização compulsória do 2º Grau, em 1971, e em 1997 com o ensino 

técnico separado do Ensino Médio. 

 Todas essas reformas educacionais tinham em comum a preparação da mão de obra para 

as indústrias, sem a preocupação de oferecerem aos estudantes uma educação profissional de 

qualidade e que fosse além dos interesses do capital. 

 Somente a partir de 2008, com a criação dos Institutos Federais de Educação, que o 

curso técnico integrado ao Ensino Médio estão sendo capazes de fazer a integração da teoria 

com a prática, coisa essencial para oferecer uma educação de qualidade para os alunos, uma 

vez que estes serão preparados não só para o mercado de trabalho e também para a vida. 



Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283/ 

Edição Especial.  Dezembro/ Ano 2021/vol 01.   Mestrado Profissional  em Educação 

Profissional e Tecnológica – ProfEPT /  IFMT, Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva".  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Fica evidente que a Educação profissional no Brasil nunca foi uma política de Estado, e 

que na maioria das vezes, se pensou a Educação profissional com o objetivo para a formação 

de uma mão de obra, incompleta, está servindo apenas para satisfazer os interesses do capital, 

em nenhum momento a Educação Profissional foi pensada para que o aluno tivesse uma 

formação completa podendo relacionar a teoria com a prática.   

 No entanto, a EPT é a única saída para que o país possa ter uma educação de qualidade 

voltada para o filho do trabalhador e acabando com essa dualidade de escola para ricos e escola 

para pobres, que somente ensina a trabalhar, pois, com EPT de qualidade o aluno terá condições 

de assumir o seu lugar de protagonista na sociedade e mudar o rumo do país.   
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RESUMO 

A partir de 2008 com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o 

país presenciou uma expansão jamais imaginada na educação profissional tecnológica. Essa 

expansão previu a oferta de educação profissional aos cidadãos, porém, não preparou os 

profissionais para atuarem na instituição. O objetivo desse trabalho é discutir os conhecimentos 

dos profissionais acerca de Educação Profissional Tecnológica (EPT) e a importância desses 

conhecimentos para a qualidade da formação ofertada. Para isso, autores como Mészáros, 

Saviani, Ramos, Ciavatta, Carvalho e Souza, Barros e Moura subsidiarão teoricamente a 

abordagem sobre a relação trabalho e educação, bem como, aspectos que envolvem a formação 

continuada dos servidores. Embora, já se passaram 13 anos desse feito da criação dos Institutos 

Federais ficou evidente, na análise dos materiais consultados, que muitos servidores ainda 

possuem pouco conhecimento sobre a Educação Profissional Tecnológica (EPT) e os poucos 

que trazem os termos esclarecidos, consideram importante a formação na área para os 

profissionais da instituição. 

 

Palavras-chave: Formação continuada, Educação Profissional Tecnológica, Educação e 

trabalho. 

 

ABSTRACT 

Starting in 2008, with the creation of the Federal Institutes of Education, Science and 

Technology, the country witnessed an expansion never imagined in technological professional 

education. This expansion provided for the provision of professional education to citizens, 

however, it did not prepare professionals to work in the institution. The objective of this work 

is to discuss the knowledge of professionals about Professional Technological Education (EPT) 

and the importance of this knowledge for the quality of training offered. For this, authors such 

as Mészáros, Saviani, Ramos, Ciavatta, Carvalho and Souza, Barros and Moura will 

theoretically subsidize the approach to the relationship between work and education, as well as 

aspects that involve the continuing education of public servants. Although, 13 years have passed 

since the creation of the Federal Institutes, it was evident, in the analysis of the consulted 

materials, that many servers still have little knowledge about Professional Technological 

Education (EPT) and the few who bring the terms clarified, consider it important to training in 
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the area for the institution's professionals. 

 

Keywords: Continuing Education, Professional Technological Education, Education and 

Work. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Qual a importância do conhecimento das bases teóricas da educação profissional e 

tecnológica para os profissionais dos Institutos Federais? Esse questionamento surgiu a partir 

das leituras e estudos dos conteúdos da disciplina de Bases conceituais para a educação 

profissional e tecnológica do curso de Mestrado Profissional em Educação Tecnológica - 

ProfEPT.  

A luta diária por produzir a vida individual e coletiva, considerando a necessidade de 

consumo instaurada na sociedade nos últimos tempos, faz com que os trabalhadores se 

desdobrem em busca de melhores condições de salários e estabilidade profissional. É com essa 

perspectivam que o servidor, tanto professor, quanto técnico, chega aos Institutos Federais.   

Em geral pouco se sabe sobre a educação profissional tecnológica e nem sempre essa 

formação é incentivada na instituição. Essa problemática é tratada por Carvalho e Souza (2014) 

revelando as dificuldades que os docentes enfrentam quando assumem a função na EPT. Isso 

significa que muitas vezes os profissionais seguem atendendo a uma lógica de formação sem o 

devido conhecimento de sua finalidade e sua importância na constituição do país.  

Barros (2020, p. 17) assinala que “nem sempre o servidor ingressa no IFMT com o 

conhecimento das concepções que embasam os objetivos e serviços prestados pela instituição”. 

A sua pesquisa revelou que a maioria dos profissionais, antes de ingressarem na instituição, não 

possuíam conhecimento, ou apresentavam apenas um entendimento superficial sobre EPT. 

Esses dados só reforçam a necessidade de formação sobre educação profissional e o 

conhecimento sobre a relação trabalho e educação.    

O presente trabalho visa contextualizar o conhecimento dos servidores federais acerca 

da educação profissional tecnológica no momento em que chegam na instituição, e a 

importância desse conhecimento para contribuição com a formação profissional ofertada. Para 

tanto, serão utilizados um artigo e uma dissertação que versam sobre formação continuada e 

capacitação dos profissionais da educação no contexto da EPT, além dos materiais e livros sobre 

as bases conceituais estudadas durante o primeiro semestre do ProfEPT. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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A educação, desde sua origem, presencia a dualidade originada a partir da organização 

da sociedade em classes.  A afirmativa se materializa, na divisão do conhecimento diferenciado 

para a execução de atividades manuais e intelectuais, indicado a um indivíduo determinado por 

suas condições, em suma, materiais. Na idade média as atividades intelectuais eram destinadas 

a uma pequena parcela da população, em especial ao clero. Direcionada as classes elitistas, a 

educação “constituiu-se num instrumento para a preparação dos futuros dirigentes [...]”, 

enquanto as atividades operacionais ficaram a cargo daqueles que desempenhavam as 

atividades produtivas. (SAVIANI, 1989; 2007).  

Essa dicotomia se perpetuou mesmo quando a educação passou a ser ofertada à classe 

trabalhadora. Ramos (2014, p. 115) destaca que “na primeira metade do século XX a educação 

profissional foi fortemente marcada pela dualidade de um sistema que se voltava para as elites 

e outro para as classes populares”. Essa distinção era reforçada através do próprio currículo 

escolar que determinava o tipo de conteúdo que os membros de cada classes recebiam.  

Assim, entende-se que a educação e o trabalho sempre estiveram articulados, de maneira 

que, as formas de oferta de formação sempre estiveram atreladas a uma relação direta com a 

produção da vida em sociedade. Surge, neste contexto, a educação para a formação profissional 

dos indivíduos que vão produzir os bens sociais.  

A educação profissional se estabelece com a necessidade de formação de mão de obra 

para a execução das atividades laborais que determinam o lucro do capital. A educação, nos 

últimos anos, principalmente, com o início da revolução industrial, teve o propósito de não 

somente “fornecer os conhecimentos e o pessoal necessários à máquina produtiva em expansão 

do sistema do capital, como também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os 

interesses dominantes [...]” (MÉSZÁROS, 2008, p. 36).  

Essa visão de educação alinha-se com o desfecho da educação profissional no século 

XX. No Brasil, segundo Quadros (2017) a educação profissional teve início nessa dualidade, 

onde a educação para o trabalhador teve o intuito de atender uma emergência de excesso 

populacional nas cidades e falta de mão de obra para a indústria.   

Neste contexto, foram criadas as Escolas de Aprendizes Artífices do ensino agrícola. A 

criação dessas escolas “evidenciou um grande passo ao redirecionamento da educação 

profissional no país, pois ampliou o seu horizonte de atuação para atender necessidades 

emergentes dos empreendimentos nos campos da agricultura e da indústria” (MOURA, 2014, 

p. 7).  
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A superação dessa contradição é premente. “Apenas a mais ampla das concepções de 

educação nos pode ajudar a perseguir o objetivo de uma mudança verdadeiramente radical, 

proporcionando instrumentos de pressão que rompam a lógica mistificadora do capital”. 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 48).  

Ciavatta (2014) argumenta que a formação completa do indivíduo se dará através da 

educação politécnica, no sentido da união estudo e trabalho, do conhecimento e da prática. Com 

o sentido voltado para a formação humana em todos os aspectos, a educação omnilateral, 

humanista e científica poderá conduzir a superação da divisão social do trabalho.  

Nesta perspectiva, a relação trabalho e educação precisa ser entendida como 

indissociáveis no contexto da formação humana (RAMOS, 2014, p. 16). O que implica, na 

visão de Fonte (2018), “defender o trabalho como princípio educativo na sua existência 

contraditória de efetivar e desefetivar o ser humano”. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho é resultado de leituras e estudos das referências das bases 

conceituais da EPT durante o primeiro semestre do Mestrado Profissional em Educação 

Tecnológica – ProfEPT.  

Na construção do referencial utilizou-se autores que discutem a “indissociação” da 

educação e trabalho e sua relação instrumental na constituição do capital. Mészáros, Moura, 

Saviani, Ramos e Ciavatta são autores que dialogam sobre a evolução da educação e sua relação 

com o trabalho.   

Para a discussão acerca dos conhecimentos dos profissionais em EPT utilizou-se o artigo 

de Carvalho e Souza (2014), cuja pesquisa aborda a expansão da EPT no Brasil e a formação 

continuada do docente para atuação nessa modalidade de educação. A dissertação de mestrado 

de Barros (2020) versou sobre capacitação em educação profissional tecnológica para os 

profissionais do IFMT. Assim, este trabalho subsidiará as discussões sobre a importância da 

formação sobre EPT para os servidores. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O papel dos atores de uma instituição tem sido objeto de estudo de muitos 

pesquisadores, principalmente em instituições de ensino. A partir da visão sistêmica de que 
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cada um é parte de um todo, entende-se que todos são responsáveis pelo sucesso ou insucesso 

de uma organização. Neste capítulo, avaliará o conhecimento sobre educação profissional e 

tecnológica dos profissionais de educação a partir do trabalho de Carvalho e Souza (2014) e 

Barros (2020), e a importância desses conhecimentos para efetividade da educação integral, 

como preconiza a EPT.  

Uma questão muito importante no que tange a formação dos profissionais para o 

exercício na EPT, conforme destaca Carvalho e Souza (2014), está na desobrigação de 

formação em licenciatura para os docentes desta modalidade de educação, diferentemente das 

outras modalidades.   

Os autores reforçam que a criação dos institutos federais como instituições de educação 

superior, básica e profissional, mesmo apresentando uma estrutura complexa na oferta de 

educação profissional e tecnológica, abarcando diversos níveis e modalidades, não se 

preocupou em apontar políticas de formação do docente que subsidiasse a atuação profissional.  

“Ao contrário, as discussões atuais acerca da docência para a EPT identificam um histórico de 

fragmentação, improviso e insuficiência de formação pedagógica na prática de muitos desses 

professores” (CARVALHO; SOUZA, 2014, p. 888).  

Moura (2014) ressalta que foram realizados movimentos para a formação em educação 

profissional para os docentes da EPT, principalmente, os que atuam nas disciplinas específicas, 

geralmente, bacharéis e tecnólogos. Duas linhas se posicionaram: Cursos de licenciatura 

voltados para a educação profissional e a pós-graduação, principalmente, lato sensu.   

Embora, tenha havido alguma preocupação no sentido de prover formação em EPT para 

os profissionais da educação, Carvalho e Souza (2014) aponta que a maioria dos professores da 

EPT que participaram de sua pesquisa afirmaram não ter participado de nenhum tipo de 

formação continuada voltada para a EPT (68%). A maioria são bacharéis e tecnólogos e quando 

assumem a função docente buscam formação pedagógica, em geral, curso de pedagogia, porém 

se frustram, pois, esses cursos, não trazem nenhum tipo de formação em educação profissional.  

Barros (2020) contribui afirmando que em sua pesquisa realizada no campus Cuiabá do 

IFMT, 57% dos participantes nunca tiveram nenhuma formação em EPT, e desses 25% eram 

docentes e outros 25% técnicos da área de ensino. É uma situação preocupante, pois emerge a 

consciência da oferta de uma formação com pouco aprofundamento de sua significância nas 

estruturas sociais.  

Em outro momento a autora buscou saber, quais temáticas são abordadas nas formações 

sobre EPT e/ou Ensino Médio Integrado, ofertadas pelo IFMT. Obteve-se que apenas 20% 
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foram sobre temas relativos à educação profissional.  Uma realidade muito significativa para 

análise da formação ofertada em uma instituição que foi criada com o propósito de uma 

educação integral, segundo as perspectivas da EPT.  

Outro dado relevante para esta discussão é sobre as concepções que os servidores tem 

sobre EPT trazidas por Barros (2020). A autora levantou a hipótese de que a maioria dos 

servidores inicia suas atividades no IFMT sem ter clareza das concepções e diretrizes que 

norteiam a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Os resultados desvelaram 

uma deficiência nessa área mais uma vez. 38% dos participantes informaram que continuavam 

com o mesmo conhecimento sobre a educação profissional, mesmo após algum tempo na 

instituição. 

Esses resultados reforçam que há pouco investimento em formação na área ou mesmo 

que as poucas formações ofertadas são insuficientes para alterar o conhecimento dos servidores. 

É possível entender ainda que não foi implantada uma obrigatoriedade de formação específica 

para atuação nessa modalidade de ensino. Apesar desse resultado, a autora informa que 40% 

dos participantes da pesquisa revelaram que houve mudança de concepção sobre a educação 

profissional e apenas metade desse grupo tenha participado de cursos sobre a temática.  

Neste sentido, Carvalho e Souza (2014) complementam que o próprio sujeito situado na 

realidade em que vive, pode significar a vinculação de processos educativos a processos sociais, 

escola e vida, currículo escolar e realidade local, teoria e prática, educação e trabalho. A práxis 

é um dos elementos propulsores para proporcionar mudanças individuais e coletivas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho apresentou algumas discussões e pesquisas sobre os conhecimentos dos 

servidores sobre educação profissional tecnológica. A luz das teorias sobre as relações de 

trabalho e educação é possível perceber que essa modalidade de educação ainda está voltada 

para a formação dos indivíduos para atender os interesses do capital.  

A criação dos institutos federais trouxe a proposta da formação integral, numa 

perspectiva de integração de trabalho e educação, adotando o trabalho como princípio 

educativo. Embora, tem se mantido essa posição, entende-se que há muitas barreiras para 

transpor, no sentido, de garantir uma formação de qualidade, considerando a omnilateralidade.  

Ficou evidente que há a necessidade de investimentos em formações para a 

compreensão de educação tecnológica, principalmente entre os docentes, tanto das áreas 
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técnicas, quanto das áreas comuns. Os cursos de licenciatura não apresentam nenhum tipo de 

formação na área, tampouco as formações em bacharelados e tecnologias. Portanto, os 

profissionais que chegam aos institutos, geralmente sem qualquer conhecimento sobre a 

educação tecnológica, enfrentam os desafios de uma modalidade de ensino nova, segundo suas 

concepções.  

Nesse sentido, percebe-se uma lacuna na formação integral ofertada, quando os próprios 

profissionais não possuem qualificação para uma execução adequada. Considerando a 

indissociabilidade de educação e trabalho proposta por Marise Ramos, é possível, sugerir que 

todos as modalidades e níveis de educação procurem integrar em seus currículos uma discussão 

inicial. Isso proporcionaria conhecimentos mínimos sobre a educação profissional tecnológica 

e sua relação com o mundo do trabalho. 
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UMA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSERVAÇÃO 
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RESUMO 

As escolas se estruturam mediante diferentes espaços, tais como salas de aulas, bibliotecas, 

laboratórios e equipamentos para desenvolvimento do ensino/aprendizagem. Esses 

componentes físicos constituem o ambiente em que professores e alunos mediam o processo de 

conhecimento e deve ser estruturado com condições para estimular e viabilizar a aprendizagem. 

Na última década, nota-se a diminuição de investimentos em educação, principalmente na 

infraestrutura escolar, soma-se a isso a perceptível falta de zelo por parte de membros da 

comunidade escolar em relação ao patrimônio escolar. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa 

se perfaz em investigar a importância da participação da comunidade acadêmica na conservação 

e preservação deste patrimônio (dos bens móveis e imóveis), visto que, esses bens contribuem 

para o processo de ensino/aprendizagem. A pesquisa tem natureza básica, é exploratória quanto 

ao seu objetivo e utiliza de procedimentos de revisão bibliográfica para atender ao objetivo 

proposto. O presente estudo é importante pois pode incentivar a participação da comunidade 

acadêmica na vida escolar, bem como servir como um instrumento de sensibilização sobre a 

importância do tema, contribuindo, com uma educação pública, gratuita e de qualidade. 

 

Palavras-chave: Preservação; Patrimônio público; Espaço físico; Ambiente escolar. 

 

ABSTRACT 

Schools are structured through different spaces, such as classrooms, libraries, laboratories and 

equipment for the development of teaching/learning. These physical components constitute the 

environment in which teachers and students mediate the knowledge process and must be 

structured with conditions to stimulate and facilitate learning. In the last decade, there has been 

a noticeable decrease in investments in education, mainly in school infrastructure, in addition 

to the noticeable lack off of zeal on the part of members of the school community in relation to 

school heritage. In this context, the objective of the research is to investigate the importance of 

the participation of the academic community in the conservation and preservation of this 

heritage (movable and immovable assets), as these assets contribute to the teaching/learning 

process. The research has a basic nature, is exploratory as to its objective and uses bibliographic 

review procedures to meet the proposed objective. This study is important because it can 

encourage the participation of the academic community in school life, as well as serve as an 

instrument to raise awareness about the importance of the topic, contributing with a public, free 
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and quality education. 

 

Keywords: Preservation; Public heritage; Physical space; School environment. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nota-se que ano após ano as instituições de ensino estão recebendo menos recursos 

orçamentários e financeiros para investimentos em educação, resultando em diminuição das 

aquisições de novos bens. Segundo Tanno (2019), entre 2014 e 2018 o Ministério da Educação 

(MEC) reduziu investimentos em 56,6%, diminuindo de R$ 11,3 bilhões para R$ 4,9 bilhões.  

Diante destes constantes cortes orçamentários, os investimentos em infraestrutura nas 

instituições de ensino foram reduzidos. Soma-se a isso, a falta de zelo, que por vezes ocorre, 

dos discentes em relação ao uso de bens móveis e imóveis dessas instituições, sendo necessário 

trabalhar a sensibilização sobre a importância da conservação e preservação do patrimônio 

público com o citado público. 

Nesse sentido, é preponderante realizar um trabalho de pesquisa com o objetivo de 

investigar a importância da participação da comunidade acadêmica na conservação e 

preservação deste patrimônio (dos bens móveis e imóveis) que contribuem para o processo de 

ensino/aprendizagem. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é de natureza básica e caracteriza-se exploratória 

quanto ao seu objetivo, utiliza-se de procedimentos de revisão bibliográfica para estabelecer a 

reflexão proposta pelo objetivo do artigo. 

Essa análise pode contribuir para a melhoria dos aspectos estruturais que compõem uma 

instituição de ensino, e consequentemente agrega para a melhoria da qualidade da educação, 

levando a inúmeras reflexões sobre a importância da infraestrutura patrimonial para o processo 

de ensino/aprendizagem.  

Esse trabalho será estruturado em 05 (cinco) seções, partindo desta introdução. Em 

seguida na seção 02 (dois) apresentaremos a Revisão Bibliográfica. A seção 03 (três) descreve 

o Material e Métodos utilizadas nesta pesquisa. A seção 04 (quatro) expõe os resultados e 

discussões e finaliza com a seção 05 (cinco) que traz as Considerações finais. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção enfatiza-se a importância do tema conservação e preservação do patrimônio 

escolar. Apesar da carência de estudos acadêmicos sobre essa temática, essa pesquisa aproxima 
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essa agenda de pesquisa com as bases conceituais da Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT). 

Um aumento da produção acadêmica nessa temática pode incentivar incrementos nas 

políticas voltadas para a melhoria das condições escolares e um indicativo de que a área da 

Educação está debatendo as condições de infraestrutura escolar. Reconhece-se que na história 

da educação há estudos que discutem as relações entre infraestrutura e bem-estar, beleza ou 

funcionalidade (SÁ e WERLE, 2017, p. 397), no entanto, o que se observa é o pouco interesse 

em pesquisar sobre esse assunto, dessa forma, vislumbra-se a necessidade de consolidar estudos 

que tenham como objeto conectar o tema Educação com o da infraestrutura escolar (IE) e espaço 

físico (EF). 

Em relação à Educação, a Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/88), preceitua em 

seu art. 205 o seguinte: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

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

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, online). 

 

Fica evidente o papel do Estado no dever de ofertar educação de qualidade para a 

sociedade, assim, os governos devem realizar ações que corroborem com o bem-estar de 

discentes e professores, incluindo nessa perspectiva a busca pela constante melhoria do 

ambiente físico estrutural escolar. 

No tocante a infraestrutura escolar, vale ressaltar a importância do incremento de 

políticas públicas educacionais voltadas ao aparelhamento da estrutura física como meta para 

uma educação de qualidade desejada pela sociedade. Fica visível a necessidade de cuidar da 

IE/EF aos quais já estão à disposição das instituições de ensino. 

 

A educação formal também deve contribuir para que a natureza seja 

compreendida como uma casa que pertence à coletividade, é o nosso 

patrimônio maior de onde retiramos sustento, e por isso, deve ser bem tratada, 

cuidada e preservada. Assim como a natureza, merecem especial atenção, a 

nossa residência, a escola e todo o patrimônio escolar. (VIANA, 2018, p. 11). 

 

Para Pacheco (2010), a concepção de EPT perpassa as ações de ensino, pesquisa e 

extensão nos Institutos Federais, baseando-se na integração entre ciência, tecnologia e cultura 

como dimensões indissociáveis da vida humana. Para tanto, podemos entender que o autor 

defende a formação dos cidadãos para vida e para o mundo do trabalho, valendo da necessidade 

da sociedade.  
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É evidente que o cotidiano, as experiências de vida, a cultura tem valor e significados 

que podem incentivar a constituição de cidadãos mais críticos, assim Saviani (1989, p.13) alerta 

que [...] “os trabalhadores não podem ser expropriados de forma absoluta dos conhecimentos, 

porque sem conhecimentos eles não podem também produzir e, por consequência, se eles não 

trabalham, não acrescentam valor ao capital”. Mészáros (2008) complementa:  

 

Nunca é demais salientar a importância estratégica da concepção mais ampla 

de educação expressa na frase: “a aprendizagem é a nossa própria vida”. Pois 

muito de nosso processo contínuo de aprendizagem se situa, felizmente, fora 

das instituições educacionais formais.[…] Eles comportam tudo, desde o 

surgimento de nossas respostas críticas em relação ao ambiente material mais 

ou menos carente em nossa primeira infância, do nosso primeiro encontro com 

a poesia e a arte, passando por nossas diversas experiências de trabalho, 

sujeitas a um escrutínio racional, feito por nós mesmos e pelas pessoas com 

quem as partilhamos e, claro, até o nosso envolvimento, de muitas diferentes 

maneiras e ao longo da vida, em conflitos e confrontos, inclusive as disputas 

morais, políticas e sociais dos nossos dias. Apenas uma pequena parte disso 

tudo está diretamente ligada à educação formal. (MÉSZÁROS, 2008, pag. 53). 

 

A concepção de politecnia surge nesse contexto, se referindo ao ensino estruturado por 

meio da integração de teorias e práticas como o caminho para a compreensão de como a 

sociedade é composta, tendo ainda como base os princípios e fundamentos científicos em 

relação a natureza do trabalho.  

 

Se o ensino de segundo grau se constitui sobre esta base, e se esses princípios 

são absorvidos, assimilados, e se o educando que passa por essa formação 

adquire essa compreensão não apenas teórica, mas também prática do modo 

como a Ciência é produzida, e do modo como a Ciência se incorpora à 

produção dos bens, ele adquire a compreensão de como a sociedade está 

constituída, qual a natureza do trabalho nessa sociedade e, portanto, qual o 

sentido das diferentes especialidades em que se divide o trabalho moderno. E 

nesse sentido ele estará habilitado a desenvolver qualquer uma dessas 

atividades específicas, porque os fundamentos, os princípios básicos ele 

assimilou. (SAVIANI, 1989, p. 18). 

 

Assim, este trabalho salienta nas concepções descritas acima, que apesar da escola 

prover profissionais qualificados em seus quadros, persiste a necessidade de uma infraestrutura 

adequada para o desenvolvimento ideal do processo de mediação na educação, principalmente 

quando se trata da educação integralizada. Essa infraestrutura deve ser composta de salas de 

aulas climatizadas, equipamentos de multimídia, laboratórios de informática e de pesquisa com 

tecnologia avançada, espaços para estudos em bibliotecas, desporto e lazer, alimentação. Nesse 

meio complexo, o indivíduo é o instrumento transformador desse ambiente escolar, em uma 
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concepção comunitária, colaborativa e democrática, visando o bom uso, conservação e 

preservação da estrutura física. 

Viana (2018, p. 11) acentua que “diante de tão grande importância do ambiente escolar, 

importa que haja respeito e preservação do mesmo, especialmente por aqueles que fazem uso 

contínuo dele.” Então, destaca-se a relevância da conservação e preservação da IE/EF, 

ensejando a qualidade da educação. 

Segundo Mészáros (2008) a orientação educacional dos indivíduos, somada aos desejos 

materiais e valores sociais é controlada pelo imediatismo capitalista. Não permite a construção 

de uma consciência temporal, visando objetivos futuros, apoia-se no poder fetichista que limita 

o cotidiano de vida ao tempo presente. 

Entende-se que nenhum tema trabalhado de forma isolada, pode significar algo 

preponderante para qualidade ou fracasso da educação, mas sim um conjunto de fatores. Nas 

palavras de Da Silva e Ciasca, (2020, p.18) a estrutura física se apresenta como imensurável 

contribuição à formação acadêmica, científica e profissional, ao tempo que concebe aportes 

teóricos à construção de novas pesquisas de melhoria da aprendizagem estudantil. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho realizou-se a partir de uma revisão bibliográfica e exploratória, pois 

buscou pesquisar trabalhos envolvendo a IE/EF relacionando com as bases conceituais em EPT, 

fundamentando-se em artigos relacionados e livros.  

Esta pesquisa se caracteriza como básica, quanto a sua natureza. Segundo Prodanov e 

Freitas (2013) a pesquisa básica pode ser entendida como propulsora de novos conhecimentos, 

em vistas ao avanço científico, sem a previsibilidade na sua aplicação prática. Apesar de 

envolver verdades e interesses universais. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é exploratória pois, a pesquisa está se 

desenvolvendo a partir da revisão bibliográfica em face a delimitação de um tema.  

 

A Pesquisa exploratória: quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, 

tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que 

vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, 

facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e 

a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o 

assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de 

caso. (PRODANOV e FREITAS, 2013, pag. 51-52). 

 

Por sua vez, a ferramenta de revisão bibliográfica instrumentalizada pela pesquisa 

utilizou-se das seguintes etapas: (i) seleção de trabalhos relacionados ao tema da pesquisa; (ii) 
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análise dos trabalhos selecionados; (iii) mapeamento contextual dos elementos relacionados ao 

objeto de estudo; e (iv) contextualização com as bases conceituais em EPT. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Como já citado por Sá e Werle (2017) existe a necessidade de amadurecer na 

agenda de pesquisa o tema IE/EF, fortalecendo o entendimento de que o envolvimento da 

comunidade acadêmica nesse processo é muito importante para a educação, perpassando para 

além do bem-estar, beleza ou funcionalidade. 

 A educação não fica restrita à sala de aula, existem inúmeros fatores estruturais 

que contribuem para o resultado positivo do processo de ensino-aprendizagem, pois, conforme 

afirma Pacheco (2010), a concepção de EPT perpassa para além das ações de ensino, pesquisa 

e extensão nos Institutos Federais, baseando-se na integração entre os vários saberes e aspectos 

do ser humano como dimensões indissociáveis da vida e do trabalho. Entende-se que é 

primordial a expansão de conhecimentos que transcendem o delimitar de uma sala de aula com 

seus conteúdos específicos. 

 É evidente que o cotidiano, as experiências de vida, a cultura tem valor e 

significados que podem corroborar com a criticidade do cidadão, Saviani (1989) ensina que os 

trabalhadores necessitam dos conhecimentos para que possam produzir em função do trabalho 

que fazem ao capital. 

 Mészáros (2008) salienta que muito de nosso processo contínuo de 

aprendizagem se situa, felizmente, fora das instituições educacionais formais: “a aprendizagem 

é a nossa própria vida”. Nesse ponto, entende-se que o autor quer enfatizar que o aprender 

ocorre na vida, pois o ser humano é um indivíduo inserido em um contexto histórico-social, 

humano, cultural e a educação formal representa uma pequena parcela dessa vivência. Portanto, 

para o desenvolvimento educacional que forme o cidadão para a vida e para o mundo do 

trabalho, o governo deve ofertar educação de qualidade, implementando ações que visem o 

bem-estar de estudantes e professores, tudo isso assentado idealmente em um ambiente escolar 

bem estruturado fisicamente. Vale ressaltar, nesse diapasão, a importância do incremento de 

políticas públicas educacionais, voltadas ao aparelhamento estrutural como meta a uma 

educação de qualidade em sua pluralidade.  

 No entanto, como já relatou Tanno (2019), vem acontecendo cortes orçamentário 

e financeiro de investimentos em educação nos últimos anos, acontecem muitas vezes 
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improvisos e o não atingimento do processo de ensino aprendizagem pretendido por falta de 

algum tipo de material ou equipamento e isso acaba frustrando profissionais da educação e 

discentes. Paro (2010), destaca que é preciso, que o esforço na busca de resultados, não venha 

servir de álibi para o Estado em seu crescente descuido para com a educação e o ensino, através 

da diminuição de investimentos de toda a ordem.  

 Mas é papel da sociedade cobrar a efetiva destinação dos investimentos na 

educação e ao mesmo tempo cuidar para que a estrutura física adquirida ou construída seja 

conservada. Viana (2018) pontua que a educação formal deve contribuir com a compreensão da 

natureza enquanto uma casa pertencente à coletividade, assim, como tudo advém da natureza, 

é vital estender esse cuidado ao ambiente escolar e tudo que dele faz parte. Neste pressuposto, 

em que a natureza é a origem de tudo o que se produz, se assenta a ideia da necessidade de 

conservar, cuidar dos ambientes que são patrimônios individuais (privados) ou coletivos 

(públicos).  

 Salienta-se, também, a questão estrutural/física, pois, sem uma infraestrutura 

adequada não existem condições ideais para o desenvolvimento das capacidades e realizações 

das trocas que a educação integralizada demanda. Viana (2018) destaca ser necessário a 

participação da comunidade na preservação do ambiente escolar IE/EF, considerando sua 

importância para a educação, 

A EPT tem em sua essência a concepção de que o aprender e o trabalhar são inexoráveis 

à vida, nesse cenário, a educação formal deve incentivar um mundo com indivíduos conscientes 

de seu papel participativo e livre na sociedade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa fomenta a discussão do tema conservação e preservação do 

patrimônio escolar, relacionado a estrutura física como um dos fatores que contribuem para 

uma educação de qualidade. 

 Entendemos que o trabalho foi desenvolvido com intuito de agregar as 

discussões acerca da intersecção educação e patrimônio escolar. O estudo pode reforçar a 

conscientização e sensibilização dos estudantes e da comunidade acadêmica a esse respeito, 

para tanto, se desenvolveu o objetivo proposto. 

Considera-se que uma escola com boa estrutura física, propicie a seus professores 

possibilidades didático-pedagógicas e condições favoráveis ao desenvolvimento do processo 



Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283/ 

Edição Especial.  Dezembro/ Ano 2021/vol 01.   Mestrado Profissional  em Educação 

Profissional e Tecnológica – ProfEPT /  IFMT, Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva".  

de ensino-aprendizagem para uma educação de qualidade. 

 A participação da comunidade em ações de conservação e preservação do 

patrimônio público no ambiente escolar, poderão refletir na construção de conhecimentos para 

além da educação formal, contribuindo dialeticamente na formação humanística como 

ancoradouro nas relações sociais, culturais e ambientais.  
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EDUCAÇÃO ALÉM DO CAPITAL: O EMPREENDEDORISMO 

SOCIAL NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 

 

Marcelo Silva Rodrigues1 

Lúcio Ângelo Vidal2 

 

RESUMO 

Buscou-se realizar uma breve reflexão sobre a relação do empreendedorismo e a educação 

profissional no processo formativo nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. O 

objetivo geral foi contextualizar as bases conceituais em Educação Profissional e Tecnológica 

com empreendedorismo empresarial e possibilidade de incrementar o empreendedorismo social 

nos processos formativos na perspectiva de uma educação integral. Para realizar esse estudo, 

optou-se pela pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Os materiais consultados foram as 

referências obrigatórias da disciplina de Bases Conceituais para a Educação Profissional e 

Tecnológica. Os principais autores foram: Antunes (1999); Mészáros (2005); Saviani (1989); 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), que apontam para um grande desafio a ser enfrentado pelas 

instituições de ensino, para uma educação que caminhe para além do capital, sendo o 

empreendedorismo social uma opção para minimizar esse cenário. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio Integrado, Capital, Empreendedorismo Social 

 

ABSTRACT 

We sought to carry out a brief reflection on the relationship between entrepreneurship and 

professional education in the training process in Technical Courses Integrated into High School. 

The general objective was to contextualize the conceptual bases in Professional and 

Technological Education with business entrepreneurship and the possibility of increasing social 

entrepreneurship in training processes from the perspective of comprehensive education. To 

carry out this study, we opted for bibliographical research, developed based on material already 

prepared, consisting mainly of books and scientific articles, the materials consulted were the 

mandatory references of the discipline of Conceptual Bases for Professional and Technological 

Education. The main authors were: Antunes (1999); Mészaros (2005); Saviani (1989); Frigotto, 

Ciavatta and Ramos (2005), who point to a major challenge to be faced by educational 

institutions, for an education that goes beyond capital, with social entrepreneurship being an 

option to minimize this scenario. 

 

Keywords: Integrated High School, Capital, Social Entrepreneurship 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Estabelecer uma relação entre a educação profissional, responsabilidade social, 

aprendizagem com ações de impacto social, busca de soluções que promovam a melhoria e 

qualidade de vida da sociedade é um desafio diante dos inúmeros problemas presentes em um 

país de formação social capitalista. 

Delimita-se a problemática da ausência da temática empreendedorismo social no 

processo formativo dos técnicos integrados ao ensino médio. Segundo Marconi e Lakatos 

(2017.p.140), uma vez formulado o problema, com certeza de ser cientificamente válido, 

propõe-se uma resposta “suposta, provável e provisória", isto é, uma hipótese. 

O Ensino Médio integrado à educação profissional, busca promover uma formação 

humana e profissional dos sujeitos, integrando os campos do saber que promovam a 

transformação da realidade social em que estão inseridos, de forma que projetos de pesquisa 

que abordem esta temática podem contribuir para quadros sociais mais positivos. 

Nesse sentido, apresenta-se como objetivo geral contextualizar as bases conceituais em 

educação profissional e tecnológica com a temática empreendedorismo social e o ensino médio 

integrado na perspectiva de uma educação integral. 

 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Historicamente o empreendedorismo tem sido definido como uma maneira diferenciada 

de alocação de recursos e otimização de processos organizacionais, visando de forma criativa a 

diminuição de custos e melhoria de resultados, percebe-se ainda que o termo é constantemente 

relacionado à criação de novos negócios, geralmente micro e pequenas empresas. Por trás 

desses negócios estão indivíduos diferenciados, conhecidos como empreendedores.  

Nesse sentido, o empreendedor desenvolve o processo de criar algo diferente e com 

valor, dedicando tempo e esforços necessários, assumindo riscos financeiros, sociais 

correspondentes e recebendo as recompensas com a satisfação econômica e pessoal (HISRICH, 

2004). 

Com a globalização, houve a expansão do empreendedorismo empresarial, como afirma 

Dornelas: 

 

O empreendedorismo tem sido o centro das políticas públicas na 

maioria dos países, o crescimento do empreendedorismo no mundo se 

acelerou na década de 1990 e aumentou em proporção no anos 2000, o 
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que pode ser observado nas ações desenvolvidas relacionadas ao tema 

(DORNELAS,2008, p.7). 
 

O empreendedorismo se conceitua como o ato de estudar as características do 

empreendedor de sucesso, mas, no entanto, o empreendedorismo ainda não é considerado uma 

ciência, embora seja uma das áreas onde mais se desenvolve pesquisas, e publicação, isso quer 

dizer que ainda não existem paradigmas padrões que possam garantir que a partir de certas 

circunstâncias poderá haver um empreendedor de sucesso (DOLABELA, 1999). 

As características de um empreendedor de sucesso é um comportamento e não traço de 

personalidade, ou seja, é alguém que sonha e tenta transformar o seu sonho em realidade. É 

sentir a necessidade de realizar coisas novas, porém práticas e ideias próprias tornar seus sonhos 

realidade através de atividades planejadas e seus próprios caminhos, isso não significa falta de 

limite ou parâmetros. É um sujeito com forte necessidade de realização e poder, que possui a 

habilidade de influenciar as pessoas e sente a necessidade de ter seu próprio negócio, aproveitar 

as oportunidades que surgem. 

Na definição do empreendedorismo, encontram-se pelo menos os seguintes aspectos 

referentes ao empreendedor: iniciativa para criar, inovar e paixão pelo que faz utilizando os 

recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive 

e aceita sobre os riscos e a possibilidade de fracassar. 

Mas afinal quem é o empreendedor? alguém que empreende e constrói algo novo. 

Alguém que possui uma visão de futuro e se propõe a construir algo com motivação e energia 

para promover mudanças, é um agente de transformação, o empreendedor é alguém que não 

está satisfeito com o estado das coisas e deseja construir um novo. 

Existem vários tipos de empreendedores. Empreendedor de negócios é aquele que 

identifica oportunidades no mercado, planeja e constrói novas empresas. O empreendedor 

interno é aquele indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha e 

reinventa a empresa e os negócios. Por fim, há o empreendedor social que promove mudanças 

e reúne recursos, construindo benefícios para a comunidade (DOLABELA, 1999). 

Atualmente, a temática empreendedorismo é discutida nas diferentes esferas de ensino, 

envolvendo instituições sem fins lucrativos, instituições privadas e instituições públicas, tais 

discussões promovem o debate da importância da atitude empreendedora em um momento de 

expansão da inovação tecnológica, diante dos macroproblemas que atingem a população, tais 

problemas exigem acima de tudo criatividade para sua solução. 
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Conceituando o empreendedorismo segundo Drucker (1974, p. 25) “prática; visão de 

mercado; evolução [...] o trabalho específico do empreendedorismo numa empresa de negócios 

é fazer os negócios de hoje serem capazes de fazer o futuro, transformando-se em um negócio 

diferente”. Percebe-se que o empreendedorismo aqui defendido no mundo dos negócios é o 

empreendedorismo empresarial, uma forma de empreender voltada para favorecer o capital. 

Corroborando o guia prático para negócios de impacto social, destaca-se que: 

 

Empreendedorismo é um termo que ganha destaque tanto na academia 

quanto na linguagem empresarial. Está relacionado à resolução de 

problemas, agregação de valor, proatividade e inovação. A principal 

compreensão do empreendedorismo, porém, refere-se a oportunidades 

e transformá-las em um negócio lucrativo ( CHAVES e MEZZARI. 

2018, p.15). 

 

Para Antunes (1999, p.30) “O grande deslocamento do capital para as finanças foi a 

consequência da incapacidade da economia real, especialmente das indústrias de 

transformação, de proporcionar uma taxa de lucro adequada”. 

Sobre o papel da educação, Mészáros (2005. p.41) afirma que "o papel da educação é 

soberano, tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e quanto adequadas para mudar as 

condições”. Saviani (1989, p. 13) diz que “Desse modo a sociedade capitalista desenvolveu 

mecanismos através dos quais ela procura expropriar o conhecimento dos trabalhadores e 

sistematizar, elaborar esses conhecimentos, e os devolver na forma parcelada”. Faz-se 

necessário buscar outra forma de empreender que vai além do capital, o empreendedorismo 

social, ou seja, a criação de modelos de negócios onde o impacto social gerado é acompanhado 

de retorno econômico, um tema ainda novo que carece de uma reflexão sobre a sua relação com 

o ensino médio integrado. 

Segundo a organização, os empreendedores sociais: 

 

[...] possuem características distintas dos empreendedores de negócios. 

Eles criam valores sociais através da inovação na força de recursos 

financeiros em prol do desenvolvimento social, econômico e 

comunitário. Alguns dos fundamentos básicos do empreendedorismo 

social estão diretamente ligados ao empreendedor social, destaca-se a 

sinceridade, paixão pelo que faz, clareza, confiança pessoal, valores 

centralizados, boa vontade de planejamento, sonhar é uma habilidade 

para improviso (ASHOKA, 2001, p.1). 
 

No sentido de discutir a educação para além do capital e buscando minimizar os 

impactos da severa lógica do capital, há necessidade de refletir melhor e contextualizar a real 

função do ensino integrado nos cursos de nível médio para que esse não sejam formatados e 
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desenvolvidos sem o olhar para o social como afirma Mészáros (2005. p.17) “É por isso que é 

necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente”: 

 

No campo do empreendedorismo, o seu “formato social” também tem 

conquistado um espaço relevante, afinal, em um planeta que atingiu 

seus sete bilhões de habitantes, torna-se necessário criar novas 

alternativas para definir o futuro de um novo capitalismo –mais atento 

aos temas sociais e ambientais (CHAVES; MEZZARI. 2018, p.15). 
 

O rompimento dessa lógica perversa e a inserção de um novo olhar para o social visa 

promover ações de impacto social, assim como define Limeira (2018, p.17) “Impacto social é 

o conjunto de mudanças positivas nas condições de vida da população-alvo, sustentáveis no 

médio e longo prazos, que resultam dos produtos, serviços ou programas desenvolvidos pelos 

empreendedores sociais”. 

De acordo com o guia para empreendedores: negócios de impacto social: 

 

Tais empreendimentos compõem o ecossistema de negócios de 

impacto social, mundialmente em expansão devido à sua 

potencialidade e dinamismo, decorrentes da diversidade das 

organizações e dos atores envolvidos, sejam organizações da sociedade 

civil, sejam negócios que visam a gerar impacto social, podendo, ou 

não, obter e distribuir lucros (LIMEIRA, 2018, p.15). 

 

Faz-se necessário buscar a aproximação à Educação Omnilateral que proporcione uma 

formação mental, física, cultural, política e científico-tecnológica. O problema de implantação 

desse tipo de educação em países capitalistas encontra entraves justamente no modelo 

econômico, afinal a politécnica foi pensada, primeiramente, para sociedades socialistas 

(CIAVATTA 2014). 

Ainda corroborando sobre esse desafio, Saviani (1989, p. 28) questiona “[...]como dar 

esta formação omnilateral, politécnica, se as condições em que vivemos, ou seja, a própria 

forma como está organizada a sociedade tem como pressuposto, em sua raiz, a divisão entre 

proprietários de meios de produção e os proprietários da força de trabalho, os expropriados dos 

meios de produção”. 

Na concepção de Antunes (1999, p.20), desse modo, a "completa subordinação das 

necessidades humanas à reprodução do valor de troca - no interesse da auto realização 

expansiva do capital tem sido o traço mais notável do sistema de capital desde sua origem". 

Ainda como desafios a serem enfrentados, Saviani (1989, p. 32) cita “uma frase de 

Marx: “Para se ter uma educação transformada, é preciso uma sociedade transformada, e para 
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se ter uma sociedade transformada, é preciso ter uma educação transformada”. Tal afirmação 

nos remete a um momento de reflexão das práxis desenvolvidas nos processos de ensino para 

se  ter uma educação de fato transformadora. 

 
3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realizar esse estudo, optou-se pela pesquisa bibliográfica, como explica Gil (2009, 

p. 44) “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos” e também definida por Fachin (2006, p.119) como “[...] uma fonte 

inesgotável de informações, pois auxilia na atividade intelectual e contribui para o 

conhecimento cultural em todas as formas de saber”. Os materiais consultados foram as 

referências obrigatórias da disciplina de Bases Conceituais para a Educação Profissional e 

Tecnológica do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica ProfEPT. 

Os principais autores foram: Antunes (1999); Mészáros (2005); Saviani (1989); 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005). Quanto aos objetivos, é exploratória conforme aponta Gil 

(2009, p. 44) porque “Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de 

caso”. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Historicamente temos um currículo que foi desenvolvido de forma especializada e 

fragmentada, quando o estudante estuda o conteúdo de um determinado componente curricular 

e tem dificuldade de relacionar aquele conteúdo com outro componente curricular. Essa relação 

acontece tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e na educação profissional. 

Nesse sentido, a concepção de ensino integrado que temos é que não seja apenas 

conteudista, como Paulo Freire (FREIRE, 1996) denominou de educação bancária. Aquela que 

cumpre apenas o papel de depositar conteúdos na mente dos alunos para prepará-los para o 

trabalho em uma fábrica. Espera-se que esse ensino seja integrado no sentido de que esses 

sujeitos possam, de uma maneira ampla, ter uma visão mais completa do mundo, entender a si 

mesmo, o seu contexto social, econômico, cultural por meio do trabalho, da ciência e da 

tecnologia, que não seja apenas uma justaposição entre ensino médio e curso básico, que eles 

sejam articulados e que haja uma integração. 

Ainda há grande dificuldade na implementação de uma educação profissional que seja 

efetiva nessa articulação, isto é, em formar sujeitos em sua capacidade física, intelectual e 

tecnológica. Outro problema que agrava essa implementação é a falta de documentos oficiais 
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para nortearem todo esse processo. Existe a falta de definição clara de como desenvolvê-la, o 

que contribui para que o ensino integrado seja ministrado de forma diferente de uma instituição 

para outra. 

Outro desafio que se refere à educação é promover a superação da lógica do capital, 

através dos processos educativos amplos diante da crise estrutural do capital, pois se os 

processos educativos são restritos, eles podem atingir apenas uma pequena parcela da 

população. 

Outro aspecto a se levar em conta é o padrão que o capitalismo se instaurou como se 

fosse uma lógica irreversível e incontestável, como se não houvesse nenhuma outra forma de 

superá-lo, como se fosse o único caminho. 

Assim sendo, para romper essa lógica é necessário que haja uma alternativa educacional 

diferente. É preciso ter clareza que apenas estratégias formais, alterações superficiais não são 

suficientes. É preciso ir na raiz do problema de forma a atingir um patamar de mudança 

essencial e não fazer pequenas reformas educacionais em termos de aparência porque os 

próprios capitalistas promovem essas reformas educacionais, mas não para priorizar o ser 

humano como centro de necessidades e sim para expandir seus próprios lucros e por isso essas 

reformas educacionais servem apenas para prover esses sujeitos visando o trabalho no modo de 

produção capitalista. 

A compreensão no sentido amplo, sobre a relação entre educação e sociedade, pode 

garantir a luta pela superação do capitalismo, ou seja, uma mudança radical e aquisição de 

instrumentos de pressão capazes de provocar o rompimento com a lógica mistificadora do 

capital, essa lógica que faz com que o sujeito se sinta explorado e oprimido pelo capital e ao 

mesmo tempo que é seduzido a comprar cada vez mais equipamentos tecnológicos inovadores 

que fazem parte desse processo de opressão. 

É na defesa de que a educação deve ser estratégica, tanto na mudança de condições 

objetivas do sujeito, quanto na automudança do sujeito que deve mudar sua mentalidade, para 

que possa compreender a totalidade no seu contexto e da totalidade do contexto geral de onde 

ele está inserido nessa construção de uma nova ordem social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se realizar uma breve reflexão sobre a relação entre o empreendedorismo e a 

educação profissional no processo formativo nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. 

Tal relação faz-se necessária, uma análise do real objetivo do empreendedorismo e do ensino 
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integrado, até que ponto os dois conceitos se completam, ou estão voltados para fortalecer a 

continuidade da relação de poder e classe que foram intensificadas na revolução industrial, 

apresentando-se o empreendedorismo social como proposta para minimizar esse efeito e 

caminhar para além do capital. 

A perspectiva apresentada sobre o empreendedorismo social significa que o negócio 

além de lucrativo, visa promover desenvolvimento para a sociedade, sendo as empresas sociais 

uma mistura de associação sem fins lucrativos com empresas que geram lucros financeiros, mas 

atende prioritariamente sociedade, resolvendo problemas e gerando lucros sociais. 

O empreendimento social busca soluções para problemas sociais com a lógica do 

mercado oferecendo produtos e serviços de qualidade ajudando a combater as desigualdades 

oriundas da lógica perversa do capital, promovendo inclusão e geração de renda. Essa fusão do 

empreendedorismo social no ensino médio integrado busca promover o senso crítico dos 

envolvidos, uma vez que possibilita a inversão de papéis, de uma educação conteudista, em que 

discentes se tornam meros espectadores na sala de aula, sem o direito de exercer autonomia e 

vê significação nos conteúdos que lhes são transmitidos.  

A proposta apresentada deve ser abraçada por ambas as partes do processo de 

aprendizagem, ou seja, deve envolver docentes e discentes, para que tenha significação efetiva. 

Embora a temática de empreender no social, seja um tema ainda pouco difundido, com o 

aumento e agravamento dos diversos problemas sociais, buscar estratégias para minimizá-los 

ou superá-los é algo necessário e essa função é um desafio que as instituições de ensino devem 

assumir, principalmente as que promovem o ensino integrado, que buscam promover uma 

formação integral para seus sujeitos. 
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AS BASES CONCEITUAIS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA E A NECESSIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO 

NOS CURRÍCULOS DA EPT  

 

Maria Cleitiane Vedovetto Leandro1 

Cristiano Rocha da Cunha2 

 

RESUMO 

O presente artigo buscou abordar a discussão sobre Bases Conceituais em Educação 

Profissional e Tecnológica, uma vez que a temática precisa ser mais debatida e inserida no 

currículo das disciplinas que, atualmente, compõe a Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT). Teve-se como objetivo analisar as disciplinas abordadas no PPC do curso Técnico em 

Edificações em três instituições que ofertam o mesmo, sendo um deles de um Instituto Federal, 

outro de uma Escola Politécnica e, finalmente, um último de uma instituição do sistema S 

(SENAI). Para tanto, fez-se necessário recorrer a autores e autoras que abordam a Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) na perspectiva de uma educação omnilateral, humanitária e 

igualitária, como, Saviani, Moll, Mészaros, Oliveira, Ciavatta, Ramos e Gramsci. Utilizou-se 

enquanto metodologia a revisão bibliográfica e a análise documental. Sendo assim, 

compreende-se que muito já se evoluiu em relação a Educação Profissional e Tecnológica, 

porém muito ainda há que caminhar, principalmente a partir da perspectiva de uma formação 

humana e integral e não somente voltada para o ensino profissionalizante de forma técnica e 

sistêmica. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Educação Profissional e Tecnológica. Formação humana. 

 

ABSTRACT 

This article sought to address the discussion on Conceptual Bases in Professional and 

Technological Education, since the theme needs to be more debated and inserted in the 

curriculum of the subjects that currently make up Professional and Technological Education 

(EPT). The objective was to analyze the subjects covered in the PPC of the Technical in 

Buildings course in three institutions that offer the same, one of them from a Federal Institute, 

another from a Polytechnic School and, finally, the last one from an institution of the S system 

(SENAI). Therefore, it was necessary to resort to authors and authors who approach 

Professional and Technological Education (EPT) from the perspective of an omnilateral, 

humanitarian and egalitarian education, such as Saviani, Moll, Mészaros, Oliveira, Ciavatta, 

Ramos and Gramsci. A literature review and document analysis were used as a methodology. 

Thus, it is understood that a lot has already evolved in relation to Professional and 

Technological Education, but there is still much to walk, mainly from the perspective of a 

humane and comprehensive training and not only focused on technical and systemic vocational 

education. 

 

Keywords: Learning. Professional and Technological Education. Human formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda a discussão sobre Bases Conceituais em Educação 

Profissional e Tecnológica, uma vez que a temática precisa ser mais debatida e inserida no 

currículo das disciplinas que, atualmente, compõe a Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT). Acredita-se que há um grande abismo entre a formação profissional e tecnológica que 

hoje existe nas instituições que possuem cursos nas áreas tecnológicas, como são os casos dos 

Institutos Federais de Educação, das Escolas Estaduais Politécnicas e, até mesmo, do Sistema 

S – Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)-, dando início, dessa forma, a 

uma perspectiva de uma nova construção de um currículo que possa efetivar o ensino 

omnilateral nos cursos promovidos por estas escolas. 

Para evidenciar a construção desse artigo, faz-se necessário começar a construir e 

reconstruir novas perspectivas acerca da educação, e, para tanto, a organização das disciplinas 

dos cursos técnicos precisam ser submetidas ao acréscimo de conceitos de uma educação mais 

humanizada e mais igualitária, evidenciando-se assim a importância dessa etapa na 

modificação/implementação desses currículos, dessa forma, foi realizado esse trabalho de 

análise de alguns Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) ofertados por estas instituições. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar as disciplinas abordadas 

no PPC do curso Técnico em Edificações em três instituições que ofertam o mesmo, sendo um 

deles de um Instituto Federal, outro de uma Escola Politécnica e, finalmente, um último de uma 

instituição do sistema S (SENAI), a fim de identificar se esses possuem na sua ementaria, atores 

e conceitos que ressoam com a formação ominilateral e humanitária no processo de formação 

profissional. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Para iniciar a tessitura deste trabalho foi de extrema importância recorrer a autores e 

autoras que abordam a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na perspectiva de uma 

educação omnilateral, humanitária e igualitária para aqueles/as que nela estão inseridos/as, 

como, Saviani, Moll, Mészaros, Oliveira, Ciavatta, Ramos e Gramsci. É claro que não de uma 

forma profunda, mas evidenciar que as Bases Conceituais em EPT, por meio de suas 
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contribuições para com a educação omnilateral e humana durante esta modalidade de ensino se 

faz extremamente importante nos currículos dos cursos técnicos, por exemplo. 

 

2.1 A Educação Brasileira e Seus Desafios para uma Educação Humanitária e Igualitária 

 

A educação brasileira sempre foi composta por lutas, conquistas, desafios e coragem. 

Os sujeitos que defendem a educação, principalmente a educação pública e de qualidade já 

inicia esse percurso sabendo dos enfrentamentos que precisam ser realizados para, no mínimo, 

ter a garantia dos seus direitos, ou ao menos, a manutenção dos direitos já conquistados, 

principalmente no (des) governo que o Brasil vivencia nesse momento. 

Perceber a organização educacional no ensino básico é de extrema importância para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade, igualitária e humanizadora, pois viver em um 

país que não tem em seu plano de governo a educação como prioridade, dificilmente conseguir-

se-á uma educação como princípio integral daqueles que dela necessitem. 

Sabendo-se dessa luta diária, remete-nos a pensar sobre a dualidade entre a formação 

geral e a formação intelectual, onde perfeitamente consegue-se compreender que, desde o início 

da escolarização, já se compreende que a educação brasileira é recheada de desigualdades 

sociais. (CIAVATTA; RAMOS, 2011). 

Percebe-se que com o passar dos anos a educação brasileira vai ganhando uma nova 

“roupagem”, no que cerne, por exemplo, a Educação Básica. Desde os primeiros anos de vida 

a criança já é inserida nas instituições de ensino, e sendo assim passa-se a ser “moldada” de 

acordo com interesses capitalistas. 

Ao analisarmos essa nova compreensão da organização da Educação Básica podemos 

citar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por exemplo, onde se fazendo uma análise 

crítica acerca da BNCC percebe-se que a mesma se mantém numa sequência do pensamento 

educacional aos que lhe antecederam, o que realmente dificulta uma evolução acerca das 

mudanças possíveis. 

Mészaros evidencia que, essas reformas educacionais lúcidas não serão possíveis, 

enquanto o sistema capitalista não se reformar junto, e nesse sentido consegue-se perceber o 

pensamento utópico, principalmente nos dias que se vivencia o país, pois segundo o autor “[...] 

o capital é irreformável porque pela sua própria natureza, como totalidade reguladora sistêmica, 

é totalmente incorrigível” (2008, p. 27). 
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Ainda se tratando de Educação Básica, aquela que se é vivenciada no chão das escolas, 

quando a prática se confronta com a teoria percebemos ainda mais essa dualidade, o capitalismo 

macabro, a fome, a necessidade e a resiliência por dias melhores, e esses dias começam na ação 

docente, no enfrentamento, na condução de um pensamento crítico aos educandos, com a 

intencionalidade de compreender o lugar que ocupam de forma crítica, a fim de possibilitar a 

sensibilidade de se reconhecer na sociedade que se vive e o lugar que o capital espera que ele 

ocupe, ou seja, o lugar de subalternidade, de submissão e de necessidade, onde a mudança para 

isso só será possível com a “consciência das ações coletivas” (MÉSZAROS, 2008). 

A dualidade aqui apresentada vem discutir as fragmentações da educação e como esta 

impacta na formação do/a cidadão/ã, pois sabemos que essa dualidade é ocasionada a partir das 

raízes sociais estabelecidas no modelo de sociedade do Brasil, desde a colonização e a 

implantação de uma sociedade capitalista (OLIVEIRA, 1981).   

Nessa perspectiva percebemos que a dualidade parte da diferença entre a formação 

profissional e a formação geral dos jovens desse país, onde a formação profissional é aquela 

que forma a mão de obra para o mercado de trabalho e é destinada para as camadas mais pobres 

da sociedade, já a formação geral é pensada para as elites, como evidencia Ciavatta e Ramos 

(2011). 

Percebe-se que a formação geral se volta para a formação do sujeito com um todo, o 

preparando para a vida, preparando-o para assumir cargos e funções de prestígio, buscando-se 

excelência em todos os campos de sua formação, onde o prepara para governar e liderar, 

possibilitando-o uma formação integral, onde este venha a atuar em diversos campos, não 

somente o preparando para função de governar, mas o prepara para a vida. 

Porém a educação profissional visa o preparo do sujeito para o mercado de trabalho, 

inclusive com cursos que foquem uma formação emergencial para a mão de obra emergente 

deste mercado, ou seja, aquela pensada única e exclusivamente para atender o capital, e essa 

visão de formação na EPT é antiga, o que reforça a dualidade na qual referimos. 

Segundo Gramsci,  

 

A escola profissional não deve se tornar uma incubadora de pequenos 

monstros aridamente instruídos para uma profissão, sem idéias gerais, sem 

cultura geral, sem alma, só com o golpe de vista infalível e a mão firme. 

Mesmo através da cultura profissional se pode transformar a criança em um 

homem, contanto que seja cultura educativa e não apenas informativa, não 

apenas prática manual (1976, p.101). 
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A EPT, vem se transformando, seguindo historicamente uma relação com a economia 

do país, onde a mesma se preocupa em preparar o educando para o mercado de trabalho 

emergente, como no estado de Mato Grosso, por exemplo, onde muitos dos cursos 

profissionalizantes estão voltados para o agronegócio, não pensando na formação politécnica e 

omnilateral desse educando e, onde a politecnia busca superar essa dicotomia entre instrução 

profissional e geral (SAVIANI, 1989).  

Como evidenciou Saviani, percebemos que superar essa dualidade no campo da EPT 

não é tarefa fácil, porém é possível pensar uma EPT que busque políticas que vão além de uma 

política de governança, mas sim uma política de Estado, onde a mesma busque, juntamente, 

com as políticas estaduais e a federal uma efetivação de políticas que integrem a EPT e a partir 

dela que haja as ações para uma efetiva Educação de qualidade para todos. (MOLL, 2010). 

 

2.2 As Bases Conceituais em EPT no curso de técnico em edificações: sua presença ou a 

falta delas 

 

A fim de superar essa dualidade da EPT é necessário que haja uma discussão permanente 

acerca de uma educação que busque a formação integral do sujeito, e para isso faz-se necessário 

que este modelo esteja previsto no Projeto Político de Curso, onde este delineia o trabalho 

docente na perspectiva de uma formação integral e humana. 

A partir desse pressuposto a pesquisa buscou identificar se as Bases Conceituais que 

envolvem a EPT estão presentes nos cursos técnicos das referidas instituições a serem 

analisadas, uma vez que, compreender a formação omnilateral é um caminho possível para que 

esta dualidade seja, ao menos, considerada possível para a sua superação. 

Na busca por instrumentos que subsidiassem esta análise, fez-se necessário a análise 

documental, tendo como recurso a internet para que a análise dos PPC´s das diferentes 

instituições já mencionadas fosse possível de ser encontrada, por meio das páginas oficiais das 

referidas instituições.  

Assim, ressalta-se que os PPC’s encontrados na íntegra para esse fim foram: do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus de Várzea Grande, curso 

de técnico em edificações integrado ao Ensino Médio, realizado de forma integral e presencial; 

e Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza no estado de São Paulo e o SENAI de 

Fortaleza/CE. 
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A partir dessa premissa o artigo analisa se as disciplinas ofertadas nas referidas 

instituições abordam as Bases Conceituais em EPT, identificando se o referido curso busca 

envolver as discussões no âmbito compreensão do mundo do trabalho ou se somente busca a 

profissionalização técnica daqueles que por ela são atendidos. 

Para que haja uma escola que vise esta compreensão da educação e do trabalho enquanto 

princípio educativo, é necessário que esta tenha a intencionalidade da construção de uma Escola 

Unitária trazida por Gramsci, onde busque nela considerar a educação politécnica e omnilateral 

“que equilibre equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual”. 

(GRAMCI, 1988, p. 118). 

Segundo Ciavatta (2005) para que a educação propicie a preparação do sujeito de forma 

integral é possível pensar uma educação politécnica, capaz de preparar o educando para a 

formação geral integrada a formação intelectual, a fim de que possa encontrar respostas que 

possam colaborar com o mundo do trabalho a partir da ciência e da tecnologia enquanto 

possibilidades. 

Assim, compreende-se enquanto politecnia, a luz do pensamento de Saviani como:  

 

Politecnia significa, aqui, especialização como domínio dos fundamentos 

científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. Nessa 

perspectiva, a educação de nível médio tratará de concentrar-se nas 

modalidades fundamentais que dão base à multiplicidade de processos e 

técnicas de produção existentes. (2007, p. 161). 
 

 Para tanto, faz-se necessário compreendermos através das matrizes curriculares dos 

cursos mencionados se estas têm a pretensão de abordar, dentro do próprio curso as bases 

conceituais em EPT que possa possibilitar a compreensão do trabalho enquanto princípio 

educativo, e propiciar a formação integral do educando. 

  

2.3 Análise das matrizes curriculares dos Projetos Pedagógicos de Curso do curso técnico 

em edificações 

 

 Para alcançar o objetivo proposto analisaram-se três matrizes curriculares de diferentes 

instituições que ofertam o curso técnico em edificações, onde a partir de suas matrizes foi 

analisado se estas propõem as Bases Conceituais em EPT no decorrer do curso proposto. 

 O primeiro curso analisado foi o do SENAI, localizado em Fortaleza/CE. O referido 

curso técnico está organizado em três módulos, sendo o primeiro básico e os demais específicos, 
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totalizando em 1200 horas de curso, de acordo com o PPC localizado pela internet, o que foi 

primordial para a referida análise. 

 De acordo com o objetivo do curso técnico é, 

 

Habilitar o profissional para desenvolver projetos, supervisionar a execução 

de edificações e planejar obras, considerando as normas técnicas, de segurança 

e saúde do trabalho e legislações específicas, assegurando as condições de 

qualidade, produtividade e meio ambiente. (PPC, 2016, p. 04). 

 

 Além do objetivo geral, os específicos também foram analisados, onde neles pode-se 

observar que os mesmos abrangem somente questões técnicas do referido curso, ou seja, não 

menciona a formação integral e omnilateral durante suas 1200 horas de curso. 

 E por fim, analisou-se a matriz curricular do curso e foi identificado que as disciplinas 

cursadas no decorrer do mesmo não fazem referências as Bases Conceituais em EPT, onde em 

todos os módulos (4) as disciplinas mencionadas na matriz curricular são únicas e 

exclusivamente voltadas para o ensino técnico, por mais que no módulo II haja a disciplina de 

gestão de pessoas. 

 O segundo PPC analisado foi do Instituto Federal de Mato Grosso, campus de Várzea 

Grande/MT. O curso técnico em edificações integrado ao Ensino Médio, onde o mesmo 

acontece de forma presencial, com o eixo tecnológico infraestrutura. 

 O presente curso tem por objetivo geral, 

 

Habilitar o Técnico em Edificações a orientar, desenvolver e executar projetos 

de edificações utilizando métodos, técnicas e procedimentos de acordo com 

normas técnicas de segurança e legislação específica, bem como elaborar 

orçamentos de obras. (PPC, 2015, p. 18). 

 

 Em seus objetivos específicos, percebeu-se que o referido PPC busca reconhecer a 

formação humanística para as relações sociais que envolvem a atuação do técnico em 

edificação, conforme segue “Possibilitar uma formação humanística, voltada para a análise e 

reflexão das relações sociais, proporcionando uma visão crítica da realidade de modo que possa 

entender e intervir na sociedade em que vive”. (PPC, 2015, p. 18). 

 Além dos objetivos, pode-se perceber que o PPC faz menção sobre a necessidade de 

abordar o curso na perspectiva de uma formação integral e humana dos educandos que no curso 

esteja inserido. 

 Referente a matriz curricular do curso, por ser integrado ao Ensino Médio, possui uma 

carga horária total de 3.638 horas, distribuídos em 6 semestres (3 anos), minimamente, em 

regime integral. 
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 Acerca da sua matriz curricular, observou-se que o mesmo está organizado em semestre, 

seis ao total, juntamente com os componentes curriculares do Ensino Médio, onde na matriz 

voltada ao núcleo profissionalizante, as disciplinas ofertadas também não trazem as Bases 

Conceituais em EPT de forma explícita, mesmo sendo percebida no PPC enquanto objetivos, 

as mesmas não estão presentes na matriz curricular, porém, no núcleo básico é perceptível que 

haja uma discussão acerca da formação integral e humana a partir das literaturas que são 

propostas. 

 E por fim, analisou-se o PPC do Centro Estadual de Educação Paula Souza da cidade 

de São Paulo/SP, curso ofertado em três módulos, totalizando 1.200 horas de curso. O referido 

curso tem como objetivos: 

 

• Elaborar projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações prediais;  

• Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos, 

visando à qualidade e produtividade dos processos construtivos e 

segurança dos trabalhadores; 

• Executar, fiscalizar, orientar, coordenar diretamente seguros de 

construção, instalação e manutenção. (PPC, 2011, p. 07). 

 

Em sua matriz curricular, o mesmo também não faz menção as Bases Conceituais em 

EPT e também não menciona a formação integral e humana dos educandos atendidos no 

referido curso Técnico em Edificações em sua matriz, por mais que evidencie a importância da 

educação integral ao abordar as Relações entre competências, habilidades e bases tecnológicas 

onde nos diz que, 

 

Para a vida moderna, tendo em vista projetos profissionais, projetos pessoais 

e de vida em sociedade, é necessário adotar um parâmetro para 

desenvolvimento de competências, pois está sendo exigida (da pessoa 

integral) a capacidade de aprendizado e mudança contínuos, traduzidos em 

parte na capacidade de adaptação, pois as necessidades mudam 

constantemente, com as transformações técnicas e científicas, mas também 

com as alterações sociais e culturais. (PPC, 2011, p. 84-85). 

 

 Assim, percebe-se que, mesmo sendo de extrema importância a presença das Bases 

Conceituais em EPT e uma formação integral do educando, isso não aparece explicitamente 

nos PPC’s dos cursos técnicos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir das análises realizadas percebeu-se que, mesmo sabendo da importância da 

inserção das Bases Conceituais em EPT para que uma formação integral e humana esteja 
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efetivamente presente nos PPC’s do Curso Técnico em Edificações faz-se necessário que haja 

uma reformulação dos currículos. 

 Mesmo que nos PPC’s analisados haja uma preocupação acerca da formação integral 

entende-se que essa precisa estar presente nas matrizes curriculares dos Cursos Técnicos de 

forma explícita, para assim serem abordadas no decorrer da formação profissional do educando 

e na sua formação para a vida, possibilitando que este compreenda a sua importância na 

sociedade para além da formação técnica. 

 Sendo assim, compreende-se que muito já se evoluiu em relação à EPT, porém muito 

ainda há que caminhar, principalmente a partir da perspectiva de uma formação humana e 

integral e não somente voltada para o ensino profissionalizante de forma técnica e sistêmica. 
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VOLTADOS AO ENSINO MÉDIO: ESTUDO DE CASO EM “SITES” DO 

IFMT.1 

 

Gilson Soares de Araújo2 

Mauro Sérgio França3 

 

RESUMO 

O presente trabalho traz como temática a pesquisa como princípio educativo no âmbito do 

Instituto Federal de mato Grosso (IFMT) na perspectiva de encontrar documentos relacionados 

à redação científica que subsidiam o discente que está iniciando na pesquisa por meio de 

Projetos de Iniciação Científica destinados ao Ensino Médio. Para tanto foi realizada pesquisa 

bibliográfica e documental no site oficial do IFMT de modo a desvelar características propostas 

nos documentos analisados. Os resultados mostraram que o site do IFMT, sobre tudo, nas 

páginas consultadas, não apresentaram documentos norteadores sobre a prática de redação 

científica, contudo, o estudo serve como agente balizador para novas pesquisas relacionadas à 

temática. Concluiu-se que o estudo de caso evidenciou a necessidade da melhoria da 

comunicação entre os discentes e as ferramentas digitais mais acessadas pelos usuários. 

 

Palavras-chave: PIBIC-EM, Iniciação Científica, Normalização Bibliográfica. 

 

ABSTRACT 

The present work focuses on research as an educational principle within the scope of the Federal 

Institute of Mato Grosso (IFMT) in the perspective of finding documents related to scientific 

writing that support the student who is starting research through Scientific Initiation Projects 

for Teaching Medium. For that, bibliographical and documental research was carried out on the 

official website of the IFMT in order to unveil proposed characteristics in the analyzed 

documents. The results showed that the IFMT website, above all, in the consulted pages, did 

not present guiding documents on the practice of scientific writing, however, the study serves 

as a guiding agent for further research related to the subject. It was concluded that the case 

study highlighted the need to improve communication between students and the digital tools 

most accessed by users. 

 

KeyWords: PIBIC-EM, Scientific research, Bibliographic Standardization 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
1 Trabalho apresentado no SEMIEDU 2021. 
2 Mestrando em Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) pelo IFMT – campus 

Cuiabá - Octayde Jorge da Silva. 
3 Docente do IFMT – Campus Cuiabá, credenciado no ProfEPT. Doutor em Física Ambiental pela UFMT. 
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), pautado 

na Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, lei de sua criação, possibilita em seu âmbito 

Programas voltados ao fomento da pesquisa, dentre esses programas estão os de Iniciação 

Científica (IC) destinados aos discentes de Ensino Médio. Tais programas visam à inserção dos 

jovens na pesquisa, dando vieses para uma formação omnilateral e politécnica para vida e para 

o mundo do trabalho. “No ensino a finalidade que se persegue é o desenvolvimento do aluno, 

é o crescimento do aluno; na pesquisa a finalidade que se persegue é o desenvolvimento do 

conhecimento.” (SAVIANI, 1989, p. 47). 

Nesta perspectiva, em que o discente de ensino médio é inserido na pesquisa, fez-se 

saber que documentos normativos o IFMT disponibiliza a esses estudantes no que se refere a 

normalização acadêmica? Para tanto o objetivo desse estudo foi centrado em elencar 

documentos que norteiam o jovem pesquisador quanto ao correto uso das normas técnicas no 

desenvolver da pesquisa. Para tanto foi realizada uma análise no site oficial do IFMT 

(https://ifmt.edu.br) a fim de reunir possíveis documentos para esse debate. A justificativa para 

esse estudo baseia-se em evidenciar documentos normativos dirigidos a conduta correta na 

redação científica. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 A expansão da Rede Federal estabelecida pela Lei 11.892/2008 proporcionou aos 

Institutos Federais equiparar as universidades quanto as atividades relacionadas a pesquisa e 

extensão. “Desde então, o IFMT vem desenvolvendo projetos e programas que visam à 

execução de atividades de investigação científica que contribuam para o desenvolvimento 

científico, tecnológico, econômico e social do Estado de Mato Grosso.” (IFMT, 2019a, p. 50). 

 Nesse contexto a pesquisa surge como princípio pedagógico e se assimila ao trabalho 

como princípio educativo. Frigotto (2002) diferencia o trabalho em duas vertentes, um com 

visão ontológica e outro do ponto de vista do capitalismo, em que o primeiro condiciona a 

existência humana pelo trabalho e o segundo envolve a exploração do homem pelo próprio 

homem e de classes sobre classes. 

 O trabalho como princípio educativo em sua visão ontológica, no que tange a relação 

histórica entre trabalho e educação está evidenciado no Plano de Desenvolvimento Institucional 

do IFMT (2019-2023), compreendendo “[...] o trabalho como princípio educativo por ser um 

elemento central e fundante na vida dos sujeitos.” (IFMT, 2019a, p. 50). Saviani (2007), por 
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sua vez relata que trabalho e educação são atividades inerentes ao ser humano, pois apenas ele 

é capaz de trabalhar e educar. O trabalho define a essência humana. 

 

Para tanto, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio deve ser 

concebida como oportunidade para a formação humana integral, tendo como 

eixo estruturante a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, 

fundamentando-se no trabalho como princípio educativo, na pesquisa como 

princípio pedagógico e na permanente articulação com o desenvolvimento 

socioeconômico, para garantir ao cidadão trabalhador a oportunidade de 

exercer sua cidadania com dignidade e justiça social. (BRASIL, 2012, p. 38). 

 

Dessa maneira é importante frisar a importância da pesquisa como princípio educativo 

no ambiente escolar, sobre tudo na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), onde o ensino 

possui características voltadas para uma formação humana integrada. De acordo com Ciavatta 

(2005, p. 2) entende-se como conceito de integrar 

 

[...] É tornar íntegro, tornar inteiro [...] parafraseando Gramsci na mesma 

página a autora continua: “Significa que buscamos enfocar o trabalho como 

princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual / 

trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho 

produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e 

cidadãos”. 

 

E assim, para desvelar as aparências e se chegar ao real concreto é preciso realizar 

pesquisas. (KUENZER, 2017). 

Ao realizar pesquisas o discente/pesquisador necessita minimamente ter conhecimento 

sobre normas para dar crédito aos autores consultados/utilizados na fundamentação de seu 

estudo. Tais normas visam estabelecer “[...] padrões de organização de trabalhos acadêmicos e 

científicos [...]” (OLIVEIRA, 2016, p. 19), além de assegurar os devidos créditos aos autores 

consultados evitando más condutas científicas, como exemplo, o plágio. Oliveira (2016, p. 19) 

destaca ainda algumas normas como a de “[...] Vancouver que é mais utilizada para na área da 

saúde e a APA, comum nos trabalhos e Psicologia.”. 

No Brasil as normas mais utilizadas no âmbito acadêmico são pertencentes a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com suas respectivas Normas Brasileiras (NBR), 

sendo mais utilizadas para fins produção de textos científicos a NBR 6023:2018 a qual compete 

normalização de referências, e a NBR 10520:2002 que traz em seu contexto regras de citações 

em documentos. O IFMT possui assinatura do catálogo de coleções da ABNT, possibilitando 

acesso a toda sua comunidade por meio de login e senha individuais e por categoria.  

Ainda sobre formação integrada, o IFMT promove pesquisa entre sua comunidade por 

meio de Grupos de Pesquisa e Programas de iniciação científica, sendo seu fomento custeado 
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com recursos próprios ou por agências externas, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Mato Grosso (FAPEMAT) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Dentre os Projetos estabelecidos pelo IFMT está o Projeto de Pesquisa 

Aplicada e de Bolsas de Iniciação Científica voltado para alunos do ensino médio (PIBIC-EM). 

No IFMT, segundo a Resolução nº 020/2010, a gestão do Programa Institucional de 

Iniciação Científica (PROIC) está sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 

(PROPES), coordenada pela Diretoria de Pesquisa e assessorada pelo Comitê Assessor do 

PROIC-IFMT. Dentre as atribuições da PROPES está a função de elaborar, publicar e 

supervisionar editais de seleção de projetos de pesquisa além de executar diretrizes e políticas 

as atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação definidas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa, Inovação, Extensão e Cultura (CONSEPE) e pelo Conselho Superior (CONSUP) 

(IFMT, 2021). 

Dessa maneira realizou–se pesquisa no site do IFMT com predominância na página da 

PROPES (http://propes.ifmt.edu.br) no intuito de encontrar resoluções e/ou documentos que 

tratam o assunto da pesquisa principalmente na perspectiva dos cuidados relativos à conduta na 

redação científica. Tal estudo pode ser apreciado nas etapas seguintes deste trabalho. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A pesquisa teve proposta de cunho bibliográfico e documental, com foco no site oficial 

do IFMT, perpassando pelas páginas do CONSUP, CONSEPE e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação, levantando documentos pertinentes para o estudo. 

 Os documentos selecionados para análise continham as seguintes nomenclaturas: 

✓ Programa Institucional de Iniciação Científica IFMT (PROIC); 

✓ Regulamento do Programa de Valorização da Produção da Pesquisa e 

Extensão IFMT (PVPE). 

 A análise consistiu principalmente em elencar trechos sobre o uso de normas técnicas 

para desenvolvimento da pesquisa com seguintes descritores: plágio, normalização, trabalho 

acadêmico, metodologia científica, redação científica e referências. 

 A pesquisa foi centrada no site do IFMT e na página da PROPES, sobretudo na aba de 

legislação e regulamentos por entender que o setor é responsável pela pesquisa no âmbito do 

IFMT, também houve consulta nas páginas do CONSUP e CONSEPE, sempre na expectativa 

de encontrar material norteador sobre metodologia na elaboração de trabalhos científicos. 
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 Houve ainda consulta ao edital nº 48/2021 do Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica com vistas ao Ensino Médio (PIBIC-EM) com intuito de incrementar os resultados 

dessa pesquisa. 

 Os resultados e discussões provenientes deste estudo são apresentados na seção 

seguinte. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Analisando os documentos descritos na metodologia deste trabalho visualizou-se na 

resolução CONSUP nº 020 de 03 de maio de 2010, resolução esta que aprova o Programa 

Institucional de Iniciação Científica do IFMT, trechos em que denota atenção com a correta 

produção acadêmica como podemos verificar na redação que compreende aos seus objetivos: 

“[...] Proporcionar aos estudantes a familiarização com a metodologia científica, com as 

técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o pensamento crítico e a curiosidade 

científica;” (IFMT, 2010, p. 4). Seguindo na análise deste documento foi evidenciado nas 

competências inerentes ao orientador a seguinte expressão: 

 

Orientar o discente do PROIC nas distintas fases do trabalho científico, 

incluindo a elaboração do projeto, acompanhamento no desenvolvimento da 

pesquisa, elaboração de relatórios (parcial e final), elaboração de material para 

apresentação dos resultados e publicações científicas; (IFMT, 2010, p. 7). 

 

 Fica claro pelos trechos descritos que, cabe ao orientador do projeto a responsabilidade 

em subsidiar o discente no momento da pesquisa e da redação, com intuito de manter a 

integridade da pesquisa. 

 Ao prosseguir a análise dos documentos constatou-se na Resolução CONSUP 

nº14/2019 a qual regulamenta o Programa de Valorização à Pesquisa, Ensino e Extensão do 

IFMT (PVPE), em seu artigo nº 40 a seguinte redação: “A constatação de plágio ou fraude nos 

projetos submetidos ou nos relatórios apresentados ensejará a devolução de recursos e a 

abertura de processo administrativo, com perspectiva à aplicação das penalidades previstas em 

Lei.” (IFMT, 2019b, p. 11). Embora não haja menção no documento citado sobre qual lei se 

enquadra tais penalidades, subentende que seja a Lei 9.610/98, mais conhecida como Lei de 

Direitos Autorais.  

 Por fim, ao realizar leitura do Edital nº 48/2021 PIBIC-EM, lançado recentemente, tal 

inquietude surge por entender que o mesmo dita as regras do processo, foi possível detectar a 

seguinte redação no item 10.4.1: “Em caso de comprovação de plágio, além da eliminação do 
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projeto, o IFMT através da sua Corregedoria adotará as medidas cabíveis e legais para o 

caso.”(IFMT, 2021, não paginado). 

 É possível notar nos textos citados acima a atenção em estimular o jovem no campo da 

pesquisa no sentido de proporcionar uma formação humana integrada para vida e para o mundo 

do trabalho. Também foi possível perceber a preocupação em tratar questões relacionadas a má 

conduta científica, porém não foi possível detectar documentos norteadores para subsidiar os 

jovens pesquisadores na conduta correta da redação científica. 

 A exemplo o IFMT possui assinatura da Coleção Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) desde o ano de 2020, sendo acesso aberto comunidade do IFMT por meio de 

usuário e senha individual, porém em uma navegação geral pelo site da instituição não foi 

possível encontrar informação de acesso ao catálogo da ABNT. Trazemos abaixo, apenas para 

contextualizar, tabela 1 com dados extraído do relatório de uso da Coleção ABNT no período 

de julho de 2020 à julho de 2021, sendo utilizado filtro de acesso para categoria “usuário aluno”. 

Tabela 1 – Acesso de usuários pela categoria aluno. 

Usuário Campus Nº de Acesso 

Aluno ALF Alta Floresta 3 

Aluno BLV Bela Vista 236 

Aluno CAS Cáceres 175 

Aluno CBA Octayde J. da Silva 149 

Aluno CFS Confresa 8 

Aluno DMT Diamantino 2 

Aluno JNA Juína 8 

Aluno LRV Lucas do Rio Verde 16 

Aluno ROO Rondonópolis 2 

Aluno SNP Sinop 6 

Aluno SVC São Vicente 52 

Aluno VGD Várzea Grande 151 

Fonte: ABNT (2021) 

 O IFMT conta atualmente com 14 campi e 5 campus avançado alocados em diversas 

regiões do Estado de Mato Grosso e é possível verificar que nem todos os campi, apesar de 

cadastrados, aparecem nessa amostra, além disso, grande parte dos elencados na tabela 1 

possuem baixa frequência de uso. Isso pode indicar que muitos desconhecem tal assinatura, o 

que pode denotar pouca publicidade da Coleção entre a comunidade IFMT. 

 Sobre os números apresentados na tabela 1 vale ressaltar que a plataforma da ABNT 

não distingue o nível de ensino do aluno, o acesso é único para categoria, separados apenas pela 
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unidade de ensino que o mesmo está vinculado, sendo o uso inadequado para demonstração de 

acesso por níveis de ensino. 

 Importante salientar que ao analisar documentos citados esperava-se encontrar 

minimamente um direcionamento sobre documentos e/ou orientações sobre normas técnicas 

específicas para redação científica buscando respeitar os preceitos estabelecidos pelas leis e 

decretos que regem o direito autoral. 

 Por fim, como já exposto na Resolução CONSUP 020/2010, acredita-se que os 

orientadores responsáveis pelos discentes na pesquisa os subsidiam com ferramentas 

informacionais para conduta correta na prática científica. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O trabalho buscou evidenciar documentos norteadores sobre normas técnicas para 

redação científica dispostas no site do IFMT para sua comunidade e principalmente aos 

discentes em iniciação científica por meio de programas como o PIBIC-EM, no entanto o que 

se encontrou foram pequenos trechos em que a preocupação com a má conduta científica ficou 

evidenciada. Diante do exposto a pesquisa não cumpriu o objetivo pretendido, pois não foram 

encontrados no site do IFMT documentos relacionados a normas de redação científica. 

  Para tanto foi apresentado no decorrer do texto assinatura da plataforma de normas 

técnicas da ABNT, porém a mesma não está disposta de maneira visível no site da instituição 

para que todos tomem conhecimento e consequentemente a utilizem com maior frequência. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NO 

CANTEIRO DE OBRAS: DIÁLOGOS POSSÍVEIS COM O CURSO EM 

EDIFICAÇÕES NO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – 

CAMPUS VÁRZEA GRANDE. 
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RESUMO 

As questões ambientais emergem como tema de grande relevância em nossa sociedade. Com 

as mudanças que o mundo vem sofrendo, inclusive a partir de uma pandemia do vírus Sarscov-

2 (Covid-19), acentuaram-se os estudos em busca de soluções para os problemas sociais, 

ambientais, políticos e econômicos existentes. O setor da construção civil vem sendo apontado 

como vilão ambiental, vez que contribui para a deterioração da qualidade ambiental através do 

desperdício de matéria-prima, insumos e auxiliares utilizados nos processos construtivos de 

empreendimentos urbanos. Esta pesquisa qualitativa faz uso da ferramenta bibliográfica e de 

análise documental para refletir sobre a formação do aluno do curso médio integrado em 

Edificações do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Várzea Grande, a partir da Educação 

Ambiental Crítica (EAC) e do desdobramento de suas questões na seara desta formação 

profissional. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica, Construção Civil, Impactos Ambientais. 

 

ABSTRACT 

Environmental issues emerge as a topic of great relevance in our society. With the changes that 

the world has been undergoing, including from a pandemic of the Sarscov-2 virus (Covid-19), 

studies in search of solutions to existing social, environmental, political and economic problems 

have increased. The civil construction sector has been appointed as an environmental villain, 

as it contributes to the deterioration of environmental quality through the waste of raw 

materials, inputs and auxiliaries used in the construction processes of urban projects. This 

qualitative research makes use of the bibliographic and document analysis tool to reflect on the 

formation of the integrated high school student in Buildings of the Federal Institute of Mato 

Grosso - Várzea Grande Campus, from the Critical Environmental Education (EAC) and the 

unfolding of its issues in the area of this professional training. 

 

Keywords: Critical Environmental Education, Civil Construction, Environmental Impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa tem foco na abordagem ambiental, propriamente, se pauta na Educação 

Ambiental Crítica (EAC) inserida no contexto da formação do Técnico em Edificações, curso 

ofertado pelo Instituo Federal de Mato Grosso - Campus Várzea Grande. 

A metodologia é qualitativa e utiliza de levantamento bibliográfico e análise 

documental. A opção foi tratar o objeto de investigação por meio de métodos históricos, visando 

compreender os conceitos, ações e práticas sociais acerca das concepções de EAC e de sua 

importância nos debate acadêmicos durante o processo formativo desenvolvido no curso médio 

integrado em Edificações do IFMT – Campus Várzea Grande.  

Este texto se preocupa em como abordar e relacionar os conteúdos de Biologia, mediado 

na sala de aula, com as práticas cotidianas dos alunos técnicos em Edificações realizados nos 

canteiros de obras. Se neste momento pandêmico já é difícil para o professor tratar do conteúdo 

constante no livro didático, pois lhe falta o contato direto com o aluno e com as práticas 

inerentes ao curso, então como fazer uma discussão que abordem os problemas ambientais, 

garantindo-lhes uma visão crítica do mundo que nos envolve com o foco na construção civil? 

Carneiro et al (2003) afirmam que: 

 

Por outro lado, a construção civil tem sua importância consolidada na 

economia do país, pode gerar aspectos favoráveis ao meio ambiente pois 

representa um consumidor potencial de vários tipos de resíduos sólidos de 

diversos setores da economia. A grande quantidade de matéria-prima e a 

diversidade de materiais empregados na sua produção ampliam as opções de 

uso de resíduos com diferentes funções na edificação. 

 

A minimização dessa imagem negativa do setor passa pela substituição dos modelos 

corretivos pelos preventivos que tenha como princípios básicos, entre outros, a alteração de 

procedimentos e culturas (CARNEIRO et al, 2003). Além do mais, se não pretendemos 

desenvolver um conhecimento que seja histórico, isto é, completamente descolado da realidade 

(inclusive da que queremos construir), não há como negar que a questão ambiental é a 

preocupação central deste século XXI. 

Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo analisar a presença da EAC e o 

desenvolvimento de uma consciência ambiental no ensino e formação dos alunos em 

Edificações do IFMT – Campus Várzea Grande.  
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Perscrutando sobre as interrogações apresentadas, constatamos a problemática, 

tornando-se necessário uma maior reflexão sobre a formação do aluno do ensino médio 

integrado em Edificações no enfoque da EAC.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Nos primórdios da civilização, o homem se relacionava com a natureza de forma 

harmoniosa. Todavia, a partir da Revolução Industrial e do advento do modelo de produção 

capitalista é que o homem passa a utilizar de maneira extremamente predatória os recursos 

naturais. 

No século XVIII, houve um avanço de indústria e desde então, o homem vem poluindo 

e destruindo a natureza. A partir daí, se percebe uma preocupação constante pelo aumento da 

produtividade e na segunda metade do século XX, os desastres socioambientais se tornaram tão 

alarmantes, a ponto de chamarem a atenção da sociedade como um todo, inspirando as novas 

visões sobre um modelo de desenvolvimento sustentável.   

A espécie humana, assim, antes consciente de sua integração com o meio ambiente, 

relacionava-se com as demais espécies e com o ambiente no equilíbrio dinâmico da natureza. 

Hoje, contudo, os seres humanos “sentem-se” desintegrados e se distanciam da natureza em um 

modelo de sociedade que causa impactos ambientais catastróficos (GUIMARÃES, 2010). 

 A urbanização acelerada e o rápido adensamento das cidades de médio e grande porte 

refletiram diretamente na construção civil, sendo este um dos setores da economia com maior 

índice de crescimento nos últimos anos. Os incentivos para a aquisição da casa própria e o 

crédito imobiliário, principalmente nos governos do Partido dos Trabalhadores facilitaram a 

realização deste sonho tão almejado pelo povo brasileiro. 

A cadeia produtiva da construção civil está associada a grandes consumos de matérias-

primas e energia, além de ser uma das maiores geradoras dos impactos ambientais a nível 

global. A conservação ambiental é um dos componentes fundamentais para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, o qual pressupõem um meio ambiente equilibrado, equidade 

social e viabilidade econômica, entretanto no Brasil, sabe-se que a quantidade de entulho gerado 

pelo setor varia entre 50% a 70% do volume total dos resíduos sólidos em cidades de médio e 

grande porte (QUEBAUB & BUYLE-BODIN, 1999). 

É comum passar em frente as obras em andamento e se deparar com o usual container 

de resíduos. Por vezes, o órgão municipal exige dos proprietários que destinem seus resíduos 
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de construção e demolição (RCD) para outros lugares e outro fim. O destino destes resíduos, 

muitas vezes acaba sendo as encostas, cursos de água, terrenos baldios onde são depositados 

sem nenhum critério, causando irreparáveis danos ao meio ambiente. Em suma, esse modelo de 

crescimento econômico se apoia em níveis insustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

causando o esgotamento destes, a devastação de habitats, a erosão da diversidade biológica, 

dentre outros impactos envolvidos na crise ambiental global (MARTINE; ALVES, 2015). 

Mas tal forma de exploração, não se sustenta por tempo ilimitado, conforme analisa 

O’Connor (2002), já que o capitalismo coloca em risco a si próprio, pois quanto mais 

explorador, maiores serão as dificuldades de obtenção de lucro. Isto ocorre, segundo o autor, 

pois a exploração da força de trabalho e da natureza aumentam os custos do processo produtivo 

e, consequentemente, coloca em risco a reprodução do próprio capital. Desse modo, O’Connor 

(2002) defende que expressões como “capitalismo sustentável” ou mesmo “desenvolvimento 

sustentável” são contraditórias. Além disso, Meszáros (2012, p. 263) pontua que é ingênua a 

ideia de que em determinado momento serão descobertas “medidas remediadoras adequadas” 

contra os processos destrutivos do próprio sistema do capital. 

A partir do que foi observado e do reconhecimento da gravidade dos problemas 

ambientais, decorrentes do modelo de desenvolvimento econômico vigente, admite-se que a 

educação ambiental é uma valiosa dimensão do processo educativo. Esta pode contribuir, 

portanto, para a construção de uma nova realidade socioeconômica e ambiental, envolvendo a 

participação de educandos e educadores (GUIMARÃES, 2010). Logo, a educação ambiental 

deve estar orientada para a comunidade – de modo que esta possa definir critérios, problemas 

e alternativas – auxiliando a participar da resolução de problemas e da busca por alternativas 

para realidades específicas (REIGOTA, 2017). 

A vertente crítica da educação ambiental, neste contexto, se opõe às abordagens 

conteudistas, “sensibilizadoras para a natureza”, determinadoras de comportamentos 

ecologicamente corretos, baseadas em ideais ilusórios de que, por exemplo, a reciclagem irá 

resolver os problemas ambientais do planeta. A EAC defende, assim, dentre outros pontos, a 

reflexão sobre a sociedade do consumo, o modo de produção capitalista e os aspectos políticos 

e econômicos que influenciam a questão ambiental. 

Logo, a educação profissional também tem importante papel neste debate, quando esta 

se dispõe a promover a formação humana mediante a oferta de educação unitária, integral, 

omnilateral (CIAVATTA; RAMOS 2011). Ademais, é o trabalho que media a relação ser 

humano-natureza e, ao modificar a natureza, o ser humano modifica a si próprio (MARX, 
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2013). Portanto, é fundamental desenvolver com os estudantes da área de Construção Civil, 

área de atuação do profissional técnico em edificações e inevitavelmente envolvida no debate 

ambiental, uma educação ambiental transformadora da realidade socioambiental. Como 

afirmam Guimarães e Vasconcellos (2006, p. 153), para que uma pessoa atue no enfrentamento 

dos problemas socioambientais, é preciso que a população esteja “cientificamente alfabetizada, 

politicamente consciente e engajada”.  

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os municípios brasileiros 

devem fazer uma destinação final ambientalmente adequada dos seus resíduos sólidos 

observado as normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública 

e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010). 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – 

ABRELPE (2019) revela que o Brasil gerou em 2018 aproximadamente 79 milhões de 

toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), tendo uma variação em relação ao ano anterior 

de +0,82%. A Associação relata ainda que somente 72,7 milhões foram coletados (92%), e que 

6,3 milhões de toneladas de resíduos tiveram destino incerto. 

Conforme a ABRELP (2019) apresenta, dos 43,2 milhões de toneladas coletadas, 59,5% 

foram depositados adequadamente em aterros sanitários. O restante dos RSU coletados, 29,5 

milhões de toneladas (40,5%), foram depositados em lixões ou aterros controlados, em 

desacordo com o previsto na lei 12.305/10 por não apresentarem as condições necessárias de 

proteção à saúde e o meio ambiente. O Brasil apresenta um déficit na infraestrutura para 

deposição final de RSU. Quanto à situação da deposição final adotada, a ABRELPE informa 

que no Brasil somente 46,1% dos municípios (2.569) possuem aterro sanitário, sendo que na 

região Centro-Oeste este índice cai para 34,6%. 
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A deposição final de RSU na região Centro-Oeste foi de 41,3% em aterros sanitários, 

35,9% em aterros controlados e de 22,8% em lixões segundo a ABRELPE (2019). O Plano 

Nacional de Saneamento Básico (2019) apresenta que os aterros sanitários aumentaram de 

31,3% para 37,7% no período entre 2010 e 2016.  

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (2020) atualmente, Mato Grosso 

possui 22 aterros sanitários em processo de licenciamento, sendo que 15 estão em análise e sete 

em operação no Estado, atendendo 23 municípios. Destes, dois aterros são particulares, sendo 

um somente para recebimento de resíduos industriais. 

 

3 A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE VÁZEA GRANDE-MT 

 

Conforme Deming (1989) orienta que não se gerencia o que não se mede, não se mede 

o que não se define, não se define o que não se entende, e por isso não há sucesso no que não 

se gerencia. Utilizando este pensamento para suporte de ações de gestão, serão apresentados 

alguns indicadores de Várzea Grande/MT. O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 
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possui uma base de dados denominada Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) (2018).  

A Tabela 2 (SNIS, 2018), apresenta cinco indicadores que permitem uma visão da 

gestão dada aos RSU em Várzea Grande/MT comparando-os aos valores médios praticados no 

Estado de Mato Grosso, segundo o MDR. O primeiro indicador apresenta a despesa per capita 

com manejo de RSU em relação à população urbana, que traz o valor médio de despesa (em 

reais por habitante de área urbana) para a realização dos serviços de manejo de RSU. O segundo 

índice mostra a taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduo domiciliar em relação à 

população urbana, que permite avaliar o atendimento da população urbana com o serviço de 

coleta de resíduos domiciliares. O terceiro índice traz a massa coletada, em quilogramas por 

habitante, pelos agentes executores em atendimento à população urbana com o serviço de coleta 

de resíduos domiciliares e limpeza urbana no período de um dia. O quarto índice apresenta a 

massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em 

relação à população urbana, ou seja, a quantidade (em quilogramas por habitante) de materiais 

recicláveis secos recuperados, após processo de triagem no período de um ano. O último índice 

mostra a massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva. É o equivalente 

médio de quantidade (em quilogramas por habitante) de resíduos domiciliares e públicos 

coletada seletivamente, pelos agentes executores, em atendimento à população urbana no 

período de um ano. 

 

                     Tabela 2 – Tipo de Deposição Final Adotada por Municípios     

 

                             Fonte: Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (2018). 
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             O município de Cuiabá-MT tem evoluído significativamente nos índices de 

sustentabilidade e limpeza urbana segundo o ISLU (2019). A cidade cuiabana atingiu 0,840 no 

índice  “Engajamento  do  Município”,  que  busca  entender  a  maturidade  da sociedade com 

relação ao trato dos RSU do município. Como o PNRS estabelece que a responsabilidade da 

destinação adequada dos RSU é compartilhada entre governo, iniciativa privada e 

consumidores, este índice avalia o engajamento e o equilíbrio da sociedade por meio de dois 

indicadores que combinam o grau de desenvolvimento econômico e social da comunidade 

(IDHM) e o índice da população atendida pelos serviços de limpeza urbana (é obtido pela 

divisão entre população total atendida declarada e população total do município). 

O índice Sustentabilidade Financeira identifica o comprometimento do orçamento 

municipal com os serviços de limpeza urbana e manejo de RSU. Este índice é obtido do 

resultado da divisão da arrecadação específica (despesas com serviços de limpeza urbana) em 

relação à despesa total do município. Neste índice Cuiabá obteve 0,849.  

No índice Recuperação de Recursos são avaliados os esforços para tratamento e 

recuperação (reciclagem) dos RSU. Este indicador visa avaliar a diminuição do risco de 

contaminação ambiental provocada pela deposição inadequada de RSU em lixões, bem como 

contribuir para que os estes sejam tratados como recursos a serem recuperados. Ele é obtido 

pela divisão do valor de material recuperado (exceto orgânico e rejeito) pela quantidade total 

de resíduos coletados. Neste quesito Cuiabá obteve um conceito pífio de 0,011.   

O índice Impacto Ambiental busca atender o PNRS no que compete a erradicação dos 

RSU descartados de forma irregular, a geração do passivo ambiental de um município. Este 

índice é calculado pela divisão da quantidade total de resíduos dispostos inadequadamente em 

lixões e aterros e a população total atendida declarada pelo município e Cuiabá obteve o índice 

de 0,683. Com base nas quatro dimensões avaliadas, o ISLU (2019) apresenta uma Avaliação 

Geral do Município onde constam de 98 municípios com mais 250mil/habitantes. Nesta 

avaliação Cuiabá obteve a 84ª. posição com índice médio de 0,623.  

Segundo informações  obtidas no site da prefeitura municipal de Cuiabá, o município 

possui mais de 300 bairros que são divididos em quatro macros regiões (norte, sul, leste e oeste) 

para o gerenciamento e coleta dos RSU. A coleta de RSU é terceirizada e atualmente está sob 

a responsabilidade da empresa Locar Gestão de Resíduos, que oferece 30 caminhões para coleta 

e cerca de 250 funcionários, que trabalham em três turnos, atendendo os bairros por um sistema 

de escala rotativa ao menos três vezes por semana, conforme a demanda, sendo todo o material 

coletado depositado no aterro municipal situado na estrada Balneário Letícia, s/nº, Sítio 
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Quilombo (gerenciado pela Prefeitura) e no Centro de Gerenciamento de Residuais Cuiabá 

(empreendimento privado).   

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A presente pesquisa desenvolveu-se mediante a ferramenta de levantamento 

bibliográfico e análise documental. A fundamentação teórica pautou-se em livros, artigos, por 

sua vez, analisou-se documentos oficiais, especialmente o projeto pedagógico do curso técnico 

em Edificações integrado ao nível médio do IFMT - Campus Várzea Grande. 

 Cervo & Bervian (1983) consideram que a pesquisa é uma atividade voltada para a 

solução de problemas, através do emprego de processos científicos. A pesquisa bibliográfica 

ou de fontes secundárias são as que utilizam, fundamentalmente, de contribuições já publicadas 

sobre o tema estudado: como por exemplo: teses, dissertações, monografias, artigos de anais, 

artigos eletrônicos, publicações avulsas, livros, revistas e jornais. 

 O método histórico foi empregado no estabelecimento do raciocínio e análise sobre o 

objeto investigado, pois, segundo Marconi e Lakatos (2003) este método consiste na 

investigação de acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua 

influência na sociedade na atualidade, visto que as instituições alcançaram sua forma atual 

através de alterações de suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo 

contexto cultural particular de cada época. 

 A análise documental foi realizada a partir do Catálogo de Cursos Técnicos do MEC 

(2016), do PPC do curso Técnico Integrado de Nível Médio em Edificações do IFMT – Campus 

Várzea Grande e do Plano de Unidade Didática (PUD) da disciplina Gestão Ambiental (GA). 

Nos dois primeiros documentos, buscou-se observar os objetivos do curso, o perfil profissional 

que estes defendem e se o Meio Ambiente é abordado e como isso ocorre. Já no PUD, analisou-

se seus elementos constituintes (ementa, objetivo, programa/conteúdos, metodologia, avaliação 

e bibliografia básica) com o intuito de reconhecer a proposta desse componente curricular. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2016), o profissional 

técnico em edificações deverá apresentar um “perfil profissional de conclusão” que envolva 

desenvolver e executar projetos de edificações, planejar a execução e a elaboração de orçamento 



Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283/ 

Edição Especial.  Dezembro/ Ano 2021/vol 01.   Mestrado Profissional  em Educação 

Profissional e Tecnológica – ProfEPT /  IFMT, Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva".  

de obras, desenvolver projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações e coordenar a 

execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações. Tal 

descrição demonstra o direcionamento do curso para uma formação tecnicista, voltada para a 

aprendizagem de técnicas e de conhecimentos tecnológicos. Ressalta-se que a descrição do 

curso nesse documento não faz menção ao meio ambiente ou a termos correlatos.  

 Já o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)4 propõe, ao traçar o perfil que o profissional 

técnico de nível médio em Edificações deverá demonstrar ao final de sua formação, torna o 

papel do curso mais amplo, indo além dos aspectos técnicos: 

 

– Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao 

exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

– Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores 

que nela intervêm, como produtos da ação humana e do seu papel como agente 

social; 

 – Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os 

conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber;  

– Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber; [...] 
 

 A ementa da disciplina Gestão Ambiental (GA), para o primeiro semestre do curso, 

constante no Plano de Unidade Didática (PUD), apresenta temáticas a serem abordadas: 

“Agenda 21. Gestão integrada de resíduos. Noções de geração e destino de resíduos. 

Caracterização de resíduos sólidos. Processos de destinação dos resíduos. Legislação 

Ambiental. Relatório de Impacto Ambiental. Certificação ambiental para condomínios”, as 

quais são detalhadas no programa da disciplina. Percebe-se, desse modo, um direcionamento 

para o estudo de engenharia e controle ambiental. 

 Por fim, a bibliografia proposta para a disciplina contém três livros, sendo dois deles 

integrante do acervo da biblioteca do IFMT – Campus Várzea Grande (um sobre Sistema de 

Gestão Ambiental - Luiz F. Assumpção, 2011 - e outro sobre os Impactos Ambientais- 

Conceitos e Métodos - Luis E. Sánchez,2013 -, que aborda essencialmente o conhecimento 

científico e tecnológico relacionado às questões ambientais). Um outro, ausente no acervo,  trata 

da temática Educação Ambiental (Michele Sato e Isabel C. Carvalho, 2005).  

 Quanto ao Plano de Unidade Didática atual, indica-se que seja atualizado de modo a 

redirecionar a disciplina para uma abordagem que envolva não apenas as teorias e conceitos 

 
4 PPC pode ser acessado no link: http://vgd.ifmt.edu.br/media/filer_public/6d/36/6d36aac2-699c-4666-a915-

7ff2183a4f32/ppc_tecnico_em_edificacoes_integrado_ao_nivel_medio.pdf 
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fundamentais, mas também a problematização de fenômenos, integrando as dimensões 

fundamentais da vida: trabalho, ciência e cultura (RAMOS, 2008). 

 Por fim, a conclusão é que a EAC está pouco integrada ao currículo do curso de 

Edificações e é relacionada aos conteúdos da área de ciências, especialmente, à Biologia. A 

sugestão é que haja inclusão de outros conteúdos – além da temática meio ambiente (incluindo 

o estudo científico deste), educação ambiental e desenvolvimento humano, o trabalho (em seu 

sentido ontológico) e a produção humana (sob uma perspectiva histórica), a relação meio 

ambiente e produção e meio ambiente e construção civil.   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa demonstra que diversas são os gargalos para a adequar e inserir a 

EAC no curso médio integrado em Edificações do IFMT- Campus Várzea Grande, as 

dificuldades reveladas estão relacionadas principalmente aos pontos elencados a seguir: - A 

deficiência na formação inicial e continuada de professores, o que dificulta o trabalho com 

temas ligados à questão ambiental; - A Matriz Curricular é fechada, organizada por uma 

estrutura disciplinar, atrelando os professores a conteúdos e prazos determinados, dificultando 

o trabalho entre as disciplinas; - A Educação Ambiental é fragmentada, acontece de maneira 

isolada do currículo escolar, não havendo a devida ligação entre os saberes sistematizados pela 

escola e outros saberes que decerto podem complementar o seu entendimento. 

 Diante dos dados expostos pela pesquisa realizada, podemos apontar que a possibilidade 

de desenvolvimento de projetos é uma maneira interessante e viável de se trabalhar com a EAC 

dentro do IFMT- Campus Várzea Grande, mas é fundamental e necessário ir além e possibilitar 

que a EAC, de fato, conquiste seu espaço e esteja conectada com a proposta político-pedagógica 

da escola, entretanto os canais de diálogos precisam ser abertos e institucionalizados, 

reaproximando educadores de educando, escola da comunidade, saberes sistematizados de 

saberes populares, cognitivo do afetivo, cultura de natureza e assim, promover diferentes 

diálogos interdisciplinares acerca do ambiente onde se desenvolve a vida humana e das diversas 

inter-relações e manifestações de vida compreendendo o espaço da vida numa perspectiva 

planetária. 

 

REFERÊNCIAS  

 



Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283/ 

Edição Especial.  Dezembro/ Ano 2021/vol 01.   Mestrado Profissional  em Educação 

Profissional e Tecnológica – ProfEPT /  IFMT, Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva".  

ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 

Panorama dos resíduos sólidos no Brasil, São Paulo, 2019. Disponível em: <http:// 

abrelpe.org.br/ download-panorama-2018-2019/>.Acesso 25 out. 2021 

 

 

BRASIL. MEC. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 2016. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file . 

Acesso em: 17 de jul de 2021. 

 

 

BRASIL. Lei nº. 12.305, de 2 de Agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.  2010. 

 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional Secretaria Nacional de Saneamento. Plano 

Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB 2019. 2019. 

 

 

BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos 2016. Brasília, DF. 2016. 

 

 

CARNEIRO, Fabiana Padilha; MELO, Aluísio Braz de; BARKOKÉBAS JR., Béda; SOUZA, 

Paula Christyan Medeiros de. Importância da educação ambiental na formação de Engenheiros. 

In: II Encontro Temático – Meio Ambiente & Educação Ambiental, Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), João Pessoa/Paraíba, 2003. 

 

 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A. Metodologia Científica: para uso dos estudantes 

universitários. 3 ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil. 1983. 

 

 

CIAVATTA, M.; RAMOS, M. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil: dualidade 

e fragmentação. Retratos da Escola, v. 5, n. 8, p. 27-41, 2011. 

 

 

DEMING, W. E..O Método Deming de  Administração. 5a. Ed., São Paulo: Marques Saraiva 

, 1989. 

 

 

GUIMARÃES, M. Educação Ambiental: no consenso um embate? Campinas: Papirus, 

2010. 

 

 

GUIMARÃES M.; VASCONCELOS M. M. N. Relações entre educação ambiental e educação 

em ciências na complementaridade dos espaços formais e não formais de educação. Educar, 

Curitiba, n. 27, p. 147-162, 2006. 

 

 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed., São 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument


Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283/ 

Edição Especial.  Dezembro/ Ano 2021/vol 01.   Mestrado Profissional  em Educação 

Profissional e Tecnológica – ProfEPT /  IFMT, Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva".  

Paulo: Atlas, 2003. 

 

 

MARTINE, G.; ALVES, J.E.D. Economia, sociedade e meio ambiente no século 21: tripé 

ou trilema da sustentabilidade? Rev. bras. estud. popul., v. 32, n. 3, p. 433-460, dez. 2015. 

Disponível em: SciELO - Brasil - Economia, sociedade e meio ambiente no século 21: tripé ou 

trilema da sustentabilidade?  Acesso em: 13 jul. 2021. 

 

 

MARX, K. O Capital: Crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do 

capital. Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. 

 

 

MÉSZÁROS, I. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo, Boitempo 

Editorial, 2012. 

 

 

O’CONNOR, J. ¿Es posible el Capitalismo sostenible? In: ALIMONDA, H. (Org.). Ecología 

política, naturaleza, sociedad y utopía. Buenos Aires: CLACSO, 2002. 

 

 

PRICEWATERHOUSECOOPERS. Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana. São 

Paulo, 2019. 

 

 

QUEBAUD, M.R.; BUYLE-BODIN, F. A reciclagem de materiais de demolição, utilização 

dos agregados reciclados no concreto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIMENTO 

(CBC), 5. São Paulo, Anais, p 14, 1999. 

 

 

RAMOS, Marise Nogueira. Concepção do ensino médio integrado á educação profissional. 

In: O Ensino Médio integrado à educação profissional: concepções e construções a partir da 

implantação na Rede Pública Estadual do Paraná. Curitiba, SEED/PR: 2008. 

 

 

REIGOTA, M. Meio Ambiente e representação social. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

 

SEMA/MT.  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente. 2020.  Disponível  em 

<http://www.mt.gov.br/-/9416010-sema-licencia-aterro-sanitario-para-atender-cinco-

municipios-de-mt >. Acesso em 25 out. 2021. 

 

 

SISTEMA  NACIONAL  DE  INFORMAÇÕES  SOBRE  SANEAMENTO. Diagnóstico  do  

Manejo  de  Resíduos  Sólidos  Urbanos.  Disponível  em  

<http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-residuos  -solidos/  diagnostico-do-manejo-de-

residuos-solidos-urbanos-2018>. Acesso em 25 out.2021.   
 



Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-6283/ 

Edição Especial.  Dezembro/ Ano 2021/vol 01.   Mestrado Profissional  em Educação 

Profissional e Tecnológica – ProfEPT /  IFMT, Campus Cuiabá "Octayde Jorge da Silva".  

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SOCIEDADE CAPITALISTA: 

HISTÓRIA DE UM ROMANTISMO HEGEMÔNICO 

 

Alda Alves de Araújo Taborda1 

 

RESUMO 

Este texto possui como pano de fundo as teorias estudas na disciplina Bases Conceituais do 

Programa de Mestrado ProfEPT/IFMT e a partir disso provoca reflexões de como pode se dar 

a formação omnilateral dos alunos especiais presentes na escola regular num sistema 

educacional marcado pela dualidade. Logo, o objetivo da pesquisa é dialogar artigos e 

documentos sobre a educação especial com os textos estudados na disciplina Bases Conceituais 

da Educação Profissional e Tecnológica para possibilitar a construção de um conteúdo reflexivo 

sobre o papel do Atendimento Educacional Especializado (AEE). A metodologia qualitativa 

faz uso da ferramenta de revisão bibliográfica. Conclui-se que é possível considerar a 

importância da formação omnilateral para todas as categorias educacionais, desde as séries 

iniciais para o engajamento na luta contra as hegemonias da sociedade capitalista driblando a 

dualidade centenária presente no sistema educacional brasileiro. 

 

Palavras-chave: educação especial, dualidade, formação omnilateral 

 

ABSTRACT 

This text has as a background the theories studied in the Conceptual Bases discipline of the 

ProfEPT/IFMT Master's Program and from this it provokes reflections on how the omnilateral 

formation of special students present in regular schools can take place in an educational system 

marked by duality. Therefore, the objective of the research is to dialogue articles and documents 

on special education with the texts studied in the Conceptual Bases of Professional and 

Technological Education discipline to enable the construction of reflective content on the role 

of Specialized Educational Service (AEE). The qualitative methodology makes use of the 

bibliographic review tool. It is concluded that it is possible to consider the importance of 

omnilateral training for all educational categories, from the initial grades to the engagement in 

the struggle against the hegemonies of capitalist society, circumventing the centuries-old 

duality present in the Brazilian educational system. 

 

Keywords: special education, duality, omnilateral formation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A educação profissional no Brasil teve seu início ainda no período colonial, com 

direcionamentos para a aprendizagem das técnicas dos ofícios. A dualidade “educação para 

pobre versus educação para o rico” caminhou de mãos dadas com a educação brasileira, 

 
1 Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT, Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, 

IFMT. 
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colocando um grande abismo entre as classes e reforçando em cada época ou período a divisão 

necessária para a manutenção das camadas sociais. 

 Nesse percurso da educação, os registros que se tem sobre o indivíduo com deficiência 

é escasso, ou melhor, restrito por não terem um atendimento especializado ou por acontecer 

dentro de ambientes muito específicos (asilos). 

 No Período Colonial não era preciso preocupar com uma educação direcionada às 

pessoas com deficiências, vez que eram raros os casos em que o indivíduo em questão não 

apresentava condições de desenvolver alguma atividade serviçal. Os casos extremos eram 

destinados aos asilos ou Santas Casas e separados do convívio social. Os serviçais eram 

trabalhadores que exerciam atividades que não exigiam o conhecimento escolar. Quando o 

desvalido apresentava uma deficiência ou doença que o impedia de desenvolver atividade 

profissional do ofício ele era rejeitado e colocado à margem da sociedade já dividida, logo, 

esses desvalidos deficientes eram atendidos com formação profissional para trabalhos manuais. 

Realidade que reforça a educação dualista enfatizando a separação das classes.  

 Atualmente temos políticas públicas de educação especial contemplando o aluno com 

deficiência e estudos direcionados para os profissionais que atuam no atendimento. Dessa 

forma, a defesa de uma educação omnilateral que atenda a necessidade de formar o aluno com 

condições de compreender e defender as transformações sociais implica vislumbrar a pessoa 

com deficiência como parte desse fenômeno. A própria presença dos alunos com deficiência na 

escola pública regular leva a grandes reflexões sobre o ambiente educacional e a formação 

profissional dos educadores. 

 Assim, o objetivo da pesquisa é dialogar artigos e documentos sobre a educação especial 

com os textos estudados na disciplina Bases Conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica para possibilitar a construção de um conteúdo reflexivo sobre o papel do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). Para atender ao objetivo proposto, a 

metodologia qualitativa instrumentaliza a ferramenta de revisão bibliográfica. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

Moura (2010) faz o percurso histórico da educação profissional no Brasil e demonstra 

que a dualidade na educação sempre teve uma presença muito marcante. Na educação especial 

não foi diferente. Pansini (2018) descreve que nos Períodos Colonial e Imperial as atitudes 

assistencialistas serviam de manutenção para que os filhos da elite tivessem uma educação com 
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destino à Europa para seguir com formação superior e ser preparado para dominar, administrar 

o que herdasse e passasse a ser um dos senhores. Enquanto que do outro lado da sociedade 

estavam os desvalidos, filhos do ventre livre e os órfãos com a formação profissional sem direito 

a continuidade na educação. Cada um estava destinado a seguir o ofício da família ou era 

aluno/aprendiz em um asilo ou fábrica para receber as instruções das técnicas organizadas pelas 

corporações. 

Bittencourt et al (2018) discorrem, ainda, que o assistencialismo no Período Imperial 

ficou marcada como profissionalização dos meninos desvalidos. Nessa perspectiva, foram 

abertos dois institutos com objetivo de acolher e educar profissionalmente os ali abrigados, 

eram eles: Imperial Instituto de Meninos Cegos, em 1854; e o Instituto de Surdos-Mudos (ISM), 

em 1857, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).  

Conforme descreve Pansini (2018), a iniciativa de ambos os institutos foram iniciativas 

apoiadas por famílias abastadas e próximas ao imperador, ou seja, com influências e privilégios 

na alta sociedade da época e, essas famílias tinham filhos que apresentavam deficiência visual. 

Em uma família estava o médico José Francisco Xavier Sigaud, cuja filha Adéle Marie Louise 

Sigaud foi a primeira professora do Instituto para os meninos cegos, graças aos ensinamentos 

recebidos diretamente de José Álvares de Azevedo. Este José Álvares era também cego e 

pertencente a outra família que criou o Imperial Instituto de Meninos Cegos. Indo para o Instituto 

Real dos Jovens Cegos de Paris aos 10 anos de idade a fim de estudar por 6 anos. Ele 

desenvolvia as atividades como professor, tradutor de livros, redator para jornais e com auxílio 

de ledores tinha acesso às obras da Biblioteca Nacional.  

“Entretanto, tanto os Institutos destinados aos cegos, como aos surdos, não passaram de 

pequenos abrigos com alguma prática pedagógica, que serviram de fachadas para o discurso de 

modernização do país vigente à época” (BITTENCOURT et al, 2018, p. 177). A dicotomia 

presente na educação atendia às exigências profissionais do período, atividades manuais que 

estavam limitadas às técnicas do fazer. A partir de uma visão capitalista e hegemônica não 

apresentava nenhuma necessidade de informações além das técnicas de trabalho e o básico de 

leitura, escrita e cálculo, conceito que de forma aberta ou velada tem garantido a manutenção 

da separação de classes. 

Sobre a dualidade na educação e profissionalização, Pansini (2018, p. 15) acrescenta: 

 

É importante ressaltar que as pessoas responsáveis direta ou indiretamente 

pela criação desses institutos só o puderam fazer em virtude de suas condições 

de vida favorecidas. [...] Trata-se de um dualismo que, de um lado, manteve 

um modelo educacional dirigido às camadas superiores e, de outro, um 
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modelo educacional voltado às camadas pobres da classe trabalhadora.[...] 

Ambos mantiveram a ênfase no ensino profissional com destaque para o 

aprendizado de ofícios manuais, tais como torneiro, charuteiro, cigarreiro, 

empalhador, colchoeiro, tapeceiro etc. 

 

Partindo dessa afirmação, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) apontam que o 

analfabetismo passou a incomodar a elite somente em meados do século XX, nas primeiras 

décadas do Período Republicano com a industrialização e aumento do fluxo de habitantes nos 

centros urbanos e a estruturação social da burguesia foram fatores influenciadores, logo, com o 

população nos centros urbanos devido à industrialização aumentou-se também os indivíduos 

com deficiência. Januzzi (apud PANSINI 2018, p. 20) faz menção acerca do atendimento aos 

indivíduos com deficiência:  

 

[...] nas quatro primeiras décadas do Período Republicano foram criadas novas 

instituições destinadas a atender não apenas às pessoas consideradas surdas e 

cegas, mas também os deficientes mentais, perfazendo, entre 1920 e 1929, 

sete instituições dedicadas à deficiência mental e seis para outros (visão e 

audição). [...], permanecendo a preocupação com a formação para o trabalho 

e o aprendizado de ofícios básicos que permitissem aos surdos e cegos 

proverem a própria subsistência. 

 

O conhecimento que representa o instrumento de poder da elite se consolida como uma 

política de estado voltada para a preparação do trabalhador como mão de obra qualificada nas 

atividades manuais. Quando a educação passou a ser regida por leis orgânicas se inicia as 

mudanças, ainda que tímidas, no status quo e com elas vieram as políticas voltadas para a 

educação especial. Primeiro se instituiu um período de segregação, assim as instituições eram 

separadas por tipos de deficiências, com grande crescimento quantitativo das escolas especiais 

por volta da década de 60.  

Pansini (2018) afirma que na década de 1970, em virtude do fluxo de pessoas que 

migraram para as cidades,  houve a percepção de novo aumento do número de pessoas com 

deficiência, fazendo crescer o índice de instituições para atendê-los. A autora ainda acrescenta 

que “[...] a ampliação dos serviços de educação especial visava atender as exigências postas 

pelas concepções já elencadas acima, direcionadas à tecnocracia, à racionalidade e à educação 

com vistas ao desenvolvimento econômico” (PANSINI, 2018, p. 28). A seguir na década de 80 

veio a integração social que colocou a pessoa com deficiência em convivência com a 

comunidade, avançando em termos de direitos sociais, contudo, o mesmo precisava se adequar 

à realidade e na educação cada instituição deveria se organizar para atender (BEZERRA, 2016).  

Por fim, as ideias inclusivas vieram com lutas e conquistas de direitos, com 

manifestações mundiais que se tornaram um marco na educação especial, e o Brasil acabou por 
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convergir nesse movimento, atendendo à solicitação de implementação de escola inclusiva, 

mediante constituição de leis e políticas públicas (UNESCO, 1994). O processo de luta e 

conquista ainda continua, processos por mudanças atitudinais e sociais precisam acontecer na 

sociedade, na educação e nas políticas públicas. 

No século XXI pode ser observado diferentes políticas de inclusão no âmbito 

educacional, profissional e social. A repercussão na educação existiu, ações que ainda são 

consideradas pontuais ao considerar o universo de necessidades. Emerge desse contexto o 

desafio de conscientizar a sociedade que incluir vai além de estar junto. Não se trata de 

convergir entre iguais, mas sim exaltar as diferenças; não está em ter o aluno matriculado, mas 

sim criar meios e estratégias que possibilitam o aprendizado, o desenvolvimento e a formação. 

Uma escola inclusiva envolve toda a estrutura física, organizacional e curricular. 

A educação especial também está suscetível aos discursos hegemônicos do sistema 

capitalista, baseado em uma proposta burguesa contido no discurso de que, em uma perspectiva 

individual, a formação tecnicista traz benefícios para a educação especial, contudo, o resultado 

desse modelo se perfaz justamente na divisão de trabalho manual e intelectual (GONÇALVES, 

2020). O autor vai além e afirma: 

 

[...], também é preciso pensar que a proposta de profissionalizar os sujeitos da 

educação especial pode ser disfuncional assim como para os demais, pois não 

se tem controle social pleno, mas a ideia é muito convincente e bem proposital, 

mesmo porque vem acompanhada das outras estratégias convenientes e 

articulada a ideia de inclusão. (GONÇALVES, 2020, p. 11) 

 

Ressalta-se, também, que a educação especial pode ser um espaço para luta de classe. 

Uma educação inclusiva não é somente dar condições para o indivíduo estar presente na escola, 

vai além de acessibilidade e equipamentos adaptados, ela abrange atitudes e transformações. 

“Portanto, a nossa tarefa educacional é, simultaneamente, a tarefa de uma transformação social, 

ampla e emancipadora” (MÉSZÁROS 2005, p. 48). 

Condizente com essa discussão busca-se ampliar a reflexão sobre a condição das 

pessoas com deficiência e que pertencem à classe trabalhadora, pois, a inclusão incentiva a 

transformação humanizadora da sociedade ao garantir o direito à formação integral, omnilateral 

e preparar o indivíduo para o mundo do trabalho e para ser o sujeito da sua realidade. Mészáros 

(2005, p.76) declara que: “A transformação social emancipadora radical requerida é 

inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição da educação no seu sentido amplo”. 

O autor Saviani (1989, P. 12) defende que:  
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[...] aprender a ler, escrever e contar, além dos rudimentos das Ciências 

Naturais e das Ciências Sociais, constituem pré-requisitos para compreender 

o mundo em que se vive, inclusive para entender a própria incorporação pelo 

trabalho dos conhecimentos científicos no âmbito da vida e da sociedade. 

 

Pode-se dizer que a escola e a educação têm o papel amplo na formação do aluno, não 

apenas para o período das aulas, mas para toda a vida. Segundo o Manual de Orientação do 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (BRASIL/MEC, 2010, p. 6): 

“A escola deve cumprir sua função social, construindo uma proposta pedagógica capaz de 

valorizar as diferenças, com a oferta da escolarização nas classes comuns do ensino regular e 

do atendimento as necessidades específicas dos seus alunos”. 

As Políticas Públicas para a inclusão de alunos especiais envolvem várias frentes de 

ações nas unidades escolares. Os projetos e programas que podem ser desenvolvidos na 

educação têm como desafios não somente o direito à matrícula em escola com sala de aula 

regular, mas a permanência e desenvolvimento do aluno especial. Os obstáculos de 

permanência e participação nas atividades acadêmicas muitas vezes são imperceptíveis aos 

indivíduos que não possuem deficiência.  

Nesta seção, foram considerados aspectos relevantes da educação brasileira em relação 

aos indivíduos com deficiência. No atual contexto, a inclusão ainda carrega consigo a ideologia 

da formação dualista de uma sociedade capitalista, fundada em ideias hegemônicas que 

cotidianamente estão presentes e impostas no contexto escolar. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente artigo é de abordagem qualitativa, conforme afirmam Prodanov e Freitas 

(2013, p. 70): “A utilização desse tipo de abordagem difere da abordagem quantitativa pelo fato 

de não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de análise de um problema, não 

tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir unidades”. Ou seja, o conteúdo abordado 

será descrito em forma textual sem apresentação de dados tabulados ou qualquer tipo de 

estatística. Para Silva e Menezes (2005) a pesquisa qualitativa também se caracteriza por ser o 

pesquisador um instrumento importante na ação da aquisição de dados e suas interpretações no 

processo da construção. 

 Quanto à classificação é um texto bibliográfico e descritivo. Lakatos e Marconi (2017) 

apresentam a importância da leitura para aquisição de conhecimento e formação de opinião, 

formação e organização de novas ideias, formulação de conceitos, assimilação de novos 
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conteúdos e fonte de saberes. 

Para a realização do trabalho foram revisados artigos científicos e alguns livros, o que 

possibilitou compreender a relação das concepções de formação, educação e transformação 

social estudadas na disciplina Bases Conceituais do mestrado ProfEPT - IFMT e a proposta de 

atendimento à educação especial na escola regular. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A educação da pessoa com deficiência na sociedade brasileira percorreu caminhos de 

nulidade e segregação antes de chegar ao período de discutir, lutar para conquistar a inclusão. 

 Duas Conferências Mundiais são marcos na educação especial, resultando na 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos – 1990 e na Declaração de Salamanca – 1994. 

Esses documentos foram de grande repercussão para os países signatários que repercutiu em 

mudanças no contexto escolar, inclusive no Brasil, com a acentuação do debate sobre a 

educação para todos e a necessidade de estruturação da educação especial. A partir de então, a 

inclusão se inicia pelo direito à matrícula na escola regular por parte do aluno especial.  

 As transformações que historicamente ocorreram na educação especial não trouxeram 

mudanças significativas na vida das pessoas com deficiência, pois, quem deveria se adaptar às 

demandas e exigências era o aluno, o que não contribuiu com a proposta de diminuição de 

práticas pedagógicas discriminatórias e segregadas. São necessárias mais conquistas para 

garantir que a inclusão aconteça.  

 A inclusão escolar pode ser um instrumento para promover atitudes de grandes 

mudanças institucionais e sociais, que tenha como objetivo oferecer uma formação crítica e 

emancipatória ao aluno da educação especial. Para tal, é imprescindível à busca pela formação 

omnilateral, que só pode ser ofertada com a educação plena, integradora de conhecimentos e 

práticas conscientes. 

 Na formação omnilateral, conhecimentos científicos não caminham sozinhos e nem são 

aprendidos isolados, são acompanhados de reflexões e análises transformadoras em que o 

indivíduo reconhece, critica e denuncia as ações injustas que são impostas e praticadas pela 

dominação social. Mészáros (MÉSZÁROS, 2005, p. 48) explica sobre a relação educação e 

transformação social:  

 

A transformação social emancipadora radical requerida é inconcebível sem 

uma concreta e ativa contribuição da educação no seu sentido amplo, tal como 
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foi descrito neste texto. E vice-versa: a educação não pode funcionar suspensa 

no ar. Ela pode e deve ser articulada adequadamente e redefinida 

constantemente no seu inter-relacionamento dialético com as condições 

cambiantes e as necessidades da transformação social emancipadora e 

progressiva em curso. 
 

 Para o Mészáros (2005) é possível vencer a exclusão e a força do sistema capitalista que 

aliena a educação e a sociedade com suas ideias e intensões. Para assumir tal postura de luta é 

necessário estabelecer um compromisso com a educação transformadora na formação dos 

alunos especiais que chegam até às escolas regulares. Professores posicionados criticamente no 

trabalho formador e transformador enxergam as manipulações ideológicas por trás das 

propostas românticas de inclusão que devem ser combatidas na teoria e prática, que somente 

corrobora com uma sociedade dividida e uma minoria dominadora. 

 Essa divisão social diz respeito a uma das características da educação profissional no 

Brasil: a dualidade onde a funcionalidade da educação está atrelada a classe social. Na 

perspectiva de Saviani (1989, p. 15) 

 

Tal concepção também vai implicar na divisão entre os que concebem e 

controlam o processo de trabalho, e aqueles que executam o processo de 

trabalho. O ensino profissional é destinado àqueles que devem executar, 

enquanto que o ensino científico-intelectual é destinado àqueles que devem 

conceber e controlar o processo. 

 

 Nessa perspectiva, a educação especial também está atrelada ao sistema capitalista, 

conforme escreve Gonçalves (2020), em suas reflexões sobre o tema. Pensa-se que o aluno 

especial, por suas limitações, está restrito a desenvolver atividades profissionais manuais. 

Características funcionais que vem ao encontro da ideia do sistema capitalista, menos esforço 

mental e mais esforço físico, foi assim historicamente com a classe trabalhadora. 

 No relato de Moura (2010, p. 62) desde o período colonial a educação não é a mesma 

para filhos de elite e filhos de trabalhadores: Nesse contexto, chega-se à década de 1930 com a 

educação básica brasileira estruturada de uma forma completamente dual, na qual a 

diferenciação entre os percursos educativos dos filhos das elites e dos filhos da classe 

trabalhadora ocorria desde o curso primário. 

 Cabe ressaltar que a educação especial tem a profissionalização consolidada e orientada 

conforme instruções legais do Estado e cabe à escola usar de meios para garantir que aconteça, 

preparando cada aluno para a inserção no mercado de trabalho. No documento “Diretrizes 

Nacionais para a educação especial na educação básica” consta:  

 

A educação profissional é um direito do aluno com necessidades educacionais 
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especiais e visa à sua integração produtiva e cidadã na vida em sociedade. Deve 

efetivar-se nos cursos oferecidos pelas redes regulares de ensino públicas ou pela 

rede regular de ensino privada, por meio de adequações e apoios em relação aos 

programas de educação profissional e preparação para o trabalho, de forma que seja 

viabilizado o acesso das pessoas com necessidades educacionais especiais aos cursos 

de nível básico, técnico e tecnológico, bem como a transição para o mercado de 

trabalho. (BRASIL, 2001, p. 60). 

 

 Por mais que pareça disfuncional pensar em formação profissional para um indivíduo 

da educação especial, faz-se pertinente analisar que na formação omnilateral o indivíduo tem 

condições de romper com os preceitos burgueses impregnados na doutrinação.  

 Gonçalves (2020, p. 15) faz a seguinte afirmação: 

 

Entretanto vale lembrar que a dualidade presente na educação pode não ditar a 

escravidão do cidadão público da educação especial vai depender da condução da 

formação do ser social com os aspectos éticos, morais, práticos, artísticos, culturais, 

intelectuais, sensíveis e emocionais capazes de subverter a ordem capitalista num 

firmamento histórico, coletivo, libertador e emancipatório, presentes na formação 

omnilateral, 

 

 Considerando assim, o aluno da educação especial tem o direito de uma formação 

integral, ou seja, do ser em sua essência, com capacidade de desenvolver estratégias de 

transformação da realidade opressora e romper com o sistema capitalista por meio da descoberta 

das suas potencialidades. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo em vista o que foi dialogado neste documento, é possível considerar a importância 

da formação omnilateral para todas as categorias educacionais, incluindo a Educação Especial, 

desde as séries iniciais para o engajamento na luta contra as hegemonias da sociedade capitalista 

driblando a dualidade centenária presente no sistema educacional brasileiro. 

 Não se pretende resolver os problemas educacionais abordados, mas sim analisa-los à luz 

de teorias apresentadas por autores que enxergam na educação a potencialidade de 

transformação revolucionária na sociedade, a começar pelo indivíduo e sua formação.  
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RESUMO 

O trabalho é considerado um instrumento fundamental na sociedade em que vivemos, por 

possibilitar reconhecimento social e ser fonte de renda. Seus sentidos e significados dependem 

das condições históricas e sociais. Por vezes, em sua relação pode produzir saúde ou, se for 

excessivo, produz desgastante, que se não for possibilitado ao trabalhador uma recuperação, 

prejudica o organismo e a mente e gerando adoecimento. Os trabalhadores da educação 

adoecem por vários motivos, mas quando se trata da saúde especificamente dos professores, o 

fenômeno que vem sendo cada vez mais estudados no Brasil é a Síndrome de Burnout em 

Docentes. Nesta pespectiva, este artigo tem como objetivo identificar a partir das Bases 

Conceituais da Educação Profissional e Tecnológica, reflexões sobre o processo de saúde e 

doença que acomete os docentes nos seus espaços de trabalho. A defesa de um projeto de 

formação humana integral dos trabalhadores é uma relação importante para educadores não 

apenas para efetivar o currículo escolar, mas como um meio indissociável de utilizar o local de 

trabalho como meio de ensinar e aprender. 

 

Palavras-chave: Trabalho, Saúde, Educação. 

 

 

ABSTRACT 

Work is considered a fundamental tool in the society we live in, as it enables social recognition 

and is a source of income. Its senses and meanings depend on historical and social conditions. 

Sometimes, in their relationship, it can produce health or, if excessive, it can be exhausting, 

which, if the worker is not able to recover, damages the body and mind and causes illness. 

Education workers get sick for several reasons, but when it comes to the health of teachers 

specifically, the phenomenon that has been increasingly studied in Brazil is the Burnout 

Syndrome in Teachers. In this perspective, this article aims to identify, from the Conceptual 

Bases of Professional and Technological Education, reflections on the health and disease 

process that affects teachers in their work spaces. The defense of a project for the integral human 

formation of workers is an important relationship for educators not only to implement the school 

curriculum, but as an inseparable means of using the workplace as a means of teaching and 

learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Síndrome de Burnout em profissionais da educação vem recebendo cada vez mais 

atenção por parte dos pesquisadores. Ela é de alta prevalência em professores, além de afetar a 

saúde, também traz prejuízos para o ensino aprendizagem. Quando um trabalhador docente está 

com a saúde comprometida, ocorre uma chance maior dele se afastar do trabalho. Desse modo, 

os afastamentos por longos períodos dos docentes da sala de aula prejudicam ainda mais a si, 

pois leva-os a questionar sobre sua condição como profissional e sua relação com os alunos. 

(CODO e VASQUES-MENDES, 2000; DALCIN e CARLOTTO, 2017). 

 Considerada uma Síndrome que está diretamente ligada ao ambiente de trabalho, são 

vários os fatores que podem influenciar e contribuir para o seu surgimento. Existem os fatores 

individuais que estão ligados às características pessoais e os fatores contextuais que estão 

relacionados às condições de trabalho do professor. Isto é, a carga de trabalho, pressão do 

tempo, quantidade de alunos e horas trabalhadas, realização de atividades administrativas, 

relações interpessoais entre gestores, colegas, alunos e funcionários. 

 Considerando que a manifestação da síndrome de Burnout difere de um locus de 

trabalho para outro, o objetivo deste artigo é identificar nas Bases Conceituais da Educação 

Profissional e Tecnológica, reflexões sobre o processo de saúde e doença que acomete os 

docentes nos seus espaços de trabalho.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A presente investigação faz parte de uma proposta de pré-projeto de pesquisa para o 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Mato 

Grosso, Campus Cuiabá. Trata-se de uma pesquisa caracterizada como abordagem qualitativa, 

natureza básica, explicativa por seus objetivos e bibliográfica, devido aos procedimentos. 

(MINAYO, 1994) 

 Na condição da etapa do pré-projeto, primeiro foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

para leituras sobre o tema da pesquisa e depreender sobre qual o contexto atual junto aos 

participantes delimitado para o estudo proposto - Doentes do IFMT. Em seguida, foi realizado 

de maneira mais profunda estudos sobre as Bases Conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica, bases essas que norteiam os currículos dos cursos da instituição. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Ontológica e historicamente o homem age na natureza transformando-a para atender 

suas necessidades e modos de sobrevivência, por tanto, o meio sempre foi um instrumento de 

aprender e ensinar. ''A aprendizagem é a nossa própria vida, desde a juventude até a velhice, de 

fato quase até a morte; ninguém passa dez horas sem nada aprender" (MÉSZÁRÓS, 2005). 

Ainda, conforme Dermeval Saviani, o trabalho é inerente ao homem, Trabalho e educação são 

atividades especificamente humanas. Isso significa que, rigorosamente falando, apenas o ser 

humano trabalha e educa”. (SAVIANI, 2007) 

No entanto, há que se considerar que a formação sofreu influências ao longo do 

desenvolvimento da humanidade. Nesse sentido, é possível detectar que ao longo da história 

existem diferentes modos de produção que influenciaram essa existência no que tange ao modo 

de produção capitalista baseado na apropriação privada dos meios de produção no qual os 

trabalhadores produzem mercadorias com meios de produção que não são deles. Isto então, por 

sua vez traz mudanças significativas na forma de relacionamento dos homens e seus espaços de 

trabalho. 

O modelo de formação profissional também acompanha essas mudanças, e acontece de 

forma dual, uma escola com educação para a classe trabalhadora versus uma escola com 

educação para a elite, na perspectiva de atender as necessidades do capitalismo. Conforme 

descreve Moll et al. (2010), “a história da educação nos dá conta que essa concepção de 

educação dicotomizada que conferiu à educação profissional o papel de qualificação de mão de 

obra, diretamente atrelada a uma tarefa ou ocupação no mercado de trabalho”. 

Observa-se que temos de forma mais panorâmica na sociedade, locais de trabalho como 

lugar de executar tarefas e demandas com prazos e metas a alcançar. Cada vez mais são escassos 

nas organizações locais e tempo para um relacionamento de aprendizado com esse ambiente. 

Ao tempo, os trabalhadores precisam dar conta da sua subsistência e ainda suprir o excesso de 

acumulação gerado pelo modelo econômico vigente. 

Na perspectiva de atender cada vez mais as demandas do mercado, de forma 

desequilibrada, os trabalhadores não exercem um papel reflexivo-crítico sobre as condições do 

meio político social a qual estão inseridos, sobretudo, eles não entendem a quem interessa a 

fragmentação do trabalho, a aceleração na execução de tarefas, as qualificações por ocupações 

e por último e mais recente a desvinculação da qualificação e ocupação. São trabalhadores que 
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por vezes não participam e nem acompanham as decisões políticas no contexto a qual 

trabalham. Nesse mesmo sentido, esses trabalhadores não estão atentos para as consequências 

advindas deste modo de trabalho, e quando percebem-se em um processo de adoecimento, por 

vezes, acredita-se ser uma situação isolada, uma situação individual e que não possui nenhuma 

relação com seu contexto de trabalho (KUENZER, 2007). 

Importante salientar que diversos autores vêm desenhando caminhos para educação no 

sentido de denunciar que os modos de formação profissional ofertados pelo ensino formal e não 

formal contribui para a separação da teoria e prática, trabalho e educação. O local de trabalho 

como meio também de reflexões, de ensinar e aprender perde espaço. Nesse intuito, propõe-se 

um resgate do modelo curricular que valorize o sujeito da aprendizagem, fazendo com que as 

organizações deixem de fomentar a visão reprodutivista de educação, para isso, a proposta é 

uma nova concepção de formação educacional, com Gramsci (1981) parafraseado por Frigotto 

et al., 2005). 

 

[...] No caso da formação integrada ou do ensino médio integrado ao 

ensino técnico, queremos que a educação geral se torne parte 

inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a 

preparação para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos 

processos educativos como a formação inicial, como o ensino técnico, 

tecnológico ou superior. Significa que buscamos enfocar o trabalho 

como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho 

manual / trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao 

trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como 

dirigentes e cidadãos (FRIGOTTO et al., 2005, p. 20). 

 

No que tange aos profissionais da educação, principalmente os docentes, que são 

trabalhadores que vem sendo em maior grau acometidos pela Síndrome de Burnout, o enfoque 

do trabalho como princípio educativo é a continuação também de perceber como se dá a relação 

com o seu ambiente, os fatores adoecedores e seu processo de adoecimento. Da mesma forma, 

essa percepção pode reverberar junto aos alunos em sala de aula. Segundo Kuenzer (2007), na 

própria sociedade capitalista o trabalho integra trabalho e educação, levando em conta os 

projetos pedagógicos, o trabalho sintetiza a relação de teoria e prática, também sintetiza a 

relação de conhecimento Humanista e conhecimento científico e tecnológico. 

 Tem sido um desafio na área da educação, trazer para o ambiente do trabalho a temática 

da saúde dos trabalhadores da educação e os fatores que têm influenciado para o adoecimento 

desse segmento profissional. Nesse sentido, é cada vez mais importante que as organizações 

sejam propulsoras de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças ocupacionais. 

 O trabalho como princípio educativo traz reflexões importantes aos trabalhadores 
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docentes da Educação Profissional e Tecnológica, pois é considerado uma relação da integração 

da produção, cultura e ciência, e isso junto ao processo educacional de si e de seus alunos 

contribui para que eles percebam as situações ou dificuldades que influenciam para sua 

condição de saúde no seu ambiente de trabalho, o desenvolvimento integral do ser humano 

como cidadão e trabalhador. (KUENZER, 2007) 

 A capacitação dos docentes em Bases Conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica torna-se então uma ação necessária para que a comunidade escolar participe na 

efetivação do currículo de todos os cursos do IFMT a concepção de Ensino Médio Integrado ao 

Ensino Técnico Profissional, Formação Profissional e Ensino Superior. Certamente contribui 

também para a reflexão do trabalho dos docentes em sala de aula e nas suas relações de trabalho 

na instituição. Nesse intuito que Jaqueline Moll descreve: 

 

[...] o foco seja a formação profissional que atenda aos requisitos das mudanças 

do setor produtivo e de um trabalhador com capacidade de lutar por sua 

emancipação, deve superar a formação profissional como adestramento e 

adaptação ao mercado de trabalho, superar o conflito histórico existente em 

torno deste nível: formar para a cidadania ou para o trabalho produtivo e assim 

superar o dilema de um currículo voltado para as humanidades ou para ciência 

e tecnologia. (MOLL apud RAMOS, 2005, p. 17). 

 

 Ainda nesse sentido, Barros (2020), desenvolveu uma estratégia para a capacitação em 

Educação Profissional e Tecnológica aos servidores recém-empossados do Instituto Federal de 

Mato Grosso (IFMT), a fim de que possam conhecer e refletir sobre os princípios que subsidiam 

a formação humana integral do cidadão trabalhador. Vislumbram-se que com a efetivação dessa 

estratégia no IFMT, estreitam-se o caminho entre a teoria e a prática para esse desenvolvimento 

integral do ser humano. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Portanto no que concerne à saúde dos professores, é importante para que se avance com 

medidas de promoção à saúde e prevenção de doenças no ambiente de trabalho, e ainda, para 

que essas medidas sejam efetivas, especificamente ao se tratar de doenças e situações 

psicossociais como a Síndrome de Burnout em docentes, esses trabalhadores da educação 

também sejam capazes de importantes reflexões sobre o adoecimento no seu locus de trabalho 

e atentos às situações que contribuem para o seu adoecimento. Somando-se a isso, é necessário 

que eles participem das decisões institucionais relacionadas ao assunto. Assim, há uma 

reafirmação também da não dissociação do trabalho e educação, tanto para os trabalhadores 
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docentes quanto para os discentes do IFMT. 
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