
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

JAIR FREITAS FEITOSA 

 

 

ASPIRAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO 
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS FLORIANO: 

LEVANTAMENTO E ANÁLISE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

JAIR FREITAS FEITOSA 

 

 

ASPIRAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO 
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS FLORIANO: 

LEVANTAMENTO E ANÁLISE. 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Nove de Julho - 
UNINOVE, como exigência parcial para 
a obtenção do título de Mestre em 
Educação, sob a orientação do 
professor Dr. Marcos Antônio Lorieri. 

 

 

São Paulo  

2018 



 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feitosa, Jair Freitas.          

     Aspirações dos alunos do Ensino Médio Integrado do Instituto 

Federal do Piauí – campus Floriano: levantamento e análise. / Jair 

Freitas Feitosa. 2018. 

     146 f. 

     

    Dissertação (Mestrado) - Universidade Nove de Julho - UNINOVE, 

São Paulo, 2018. 

    Orientador (a): Dr. Prof. Marcos Antônio Lorieri. 

 

1. Formação profissional. 2. Formação integrada. 3. Finalidades 

dos Institutos Federais. 5. Aspirações de alunos do Ensino Médio 

I. Lorieri, Marcos Antônio.                  II. Titulo.                                                                                                
                                                                                                    

CDU 37 
         



 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Antônio Lorieri (Orientador) (UNINOVE-SP) 

 

______________________________ 

Prof. Dr. Luis Carlos Sales (UFPI) 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Bauer de Souza (UNINOVE-SP) 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. José Eustáquio Romão (Suplente) (UNINOVE-SP) 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Maria da Glória Soares B. Lima (UFPI) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Meus agradecimentos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Piauí por nos ter propiciado o ingresso e a conclusão desse curso de 

mestrado através da bolsa de estudo resultante do contrato com a 

Universidade Nove de Julho (SP). 

Agradeço ao meu orientador, Marcos Antônio Lorieri, pela sabedoria, 

perspicácia, disponibilidade e respeito. Diante de minhas idiossincrasias, 

agradeço a sua grandiosa habilidade em corrigir os erros, apontar soluções, 

indicar possibilidades e, principalmente, me fazer sentir capaz de racionalizar, 

esquematizar e de finalizar esta pesquisa.  

Agradeço em especial ao professor Paolo Nosella pela contribuição inicial na 

orientação da pesquisa. 

Efusivamente porque incontida é minha alegria, agradeço ao aprendizado que 

os professores que ministraram as disciplinas do curso proporcionaram a 

todos: Ana Maria Haddad Baptista, Marcos Antônio Lorieri, Jason Ferreira 

Mafra, Elaine Teresinha Dal Mas Dias, Carlos Bauer de Souza. 

Meu regozijo pela admiração e pelos ensinamentos nos contatos pessoais, 

agradeço ainda à professora Cleide Rita Silvério de Almeida, aos professores 

Antonio Joaquim Severino, José Eustáquio Romão, José Eduardo de Oliveira 

Santos, Manuel Tavares Gomes, Maurício Pedro da Silva. 

Aos funcionários do IFPI e da UNINOVE que se empenharam 

profissionalmente para que todas as etapas do curso fossem realizadas com 

sucesso. Em especial à professora Adriana Lélis pela coordenação e pela 

participação presencial e solidária em todos os momentos.         

Um agradecimento especial também ao professor Luiz Jesus Santos Bonfim, 

da UFPI, pela disponibilidade de tempo e pelo entusiasmo nas orientações 

absolutamente pertinentes e necessárias no começo do trabalho.   

Agradeço ao companheirismo e solidariedade de todos os amigos e colegas de 

turma.  

E finalmente agradeço a todos os que participaram das bancas de qualificação 

e de defesa deste meu trabalho. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho aos meus pais 

 Manoel Juarez e Maria Elita 

À minha esposa Lílian 

 Às minhas filhas Ingridy e Sofia 

Ao meu irmão Airton  

Às minhas irmãs Silvana e Soraya  

Àqueles familiares a quem nutro admiração e respeito  

E a todos aqueles que me permitem amizade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO. 

 
Aspirações de alunos dos cursos de Ensino Médio oferecidos em um dos 
campi do Instituto Federal do Piauí, campus da cidade de Floriano, e sua 
relação com os objetivos preconizados, para esses cursos, pelo referido 
Instituto, é o tema abordado nesta dissertação. O problema do qual se partiu 
para o desenvolvimento da pesquisa que originou a dissertação foi o de 
procurar saber se as aspirações dos alunos se coadunam com os objetivos 
preconizados, para esses cursos, pelo Instituto, em especial para o curso 
Ensino Médio Integrado do referido campus. Para averiguação do que 
preconiza o Instituto Federal, foi feita uma análise a respeito das finalidades e 
objetivos presentes em diversos documentos oficiais do mesmo e para a 
averiguação a respeito das aspirações dos alunos foram feitas entrevistas 
semiestruturadas, nas quais os alunos relataram as influências que sofreram e 
que os levaram a estudar em uma escola que potencialmente os prepara para 
alcançar as suas aspirações e seus sonhos. Os dados colhidos nas entrevistas 
foram analisados à luz do referencial teórico e dos documentos oficiais 
constantes do capítulo dois. A partir da análise feita, ficou clara a presença de 
certa insegurança tanto em relação ao futuro, quanto, em alguns casos, relativa 
a que caminho seguir, considerada, esta insegurança, própria da idade dos 
alunos e do fato de, nesse momento, estarem diante de dois possíveis 
caminhos: o do ingresso no mercado de trabalho na área profissional para a 
qual o curso se propôs a prepará-los e o ingresso no Ensino Superior. Ao 
mesmo tempo revelam um medo: o de não conseguirem andar por nenhum dos 
dois caminhos. Na realidade, de acordo com as respostas deste grupo 
específico e de acordo com dados históricos levantados pela própria escola ao 
longo de alguns anos, a maioria dos alunos desse curso busca o ingresso no 
Ensino Superior. Isso aponta para certo descompasso entre um dos objetivos 
dos cursos do IFPI que é o da preparação de técnicos de nível médio para o 
mercado de trabalho, ainda que ultimamente, conforme mostrado no Capítulo 
2, o próprio Instituto tem oferecido cursos de nível superior, inclusive para seus 
egressos do Ensino Médio, criando neles, a par de outros motivadores, esta 
expectativa. Talvez, o que não fosse esperado, é que a maioria dos alunos 
tivesse tal aspiração. Os dados mostram, também, que há número menor de 
alunos que aspiram ingresso imediato no mercado de trabalho e no ramo de 
ocupações para o qual o curso lhes ofereceu preparo. Uma das razões 
apresentada para esta aspiração está na situação econômica das famílias. 
Constatam-se, ainda, naturais hesitações devidas, em parte à idade e 
condições do momento e, em parte, a dúvidas a respeito do real preparo 
oferecido pelo curso. E há, ainda, os que declaram ter em vista outros 
caminhos profissionais, visto que o curso frequentado lhes mostrou que não é 
isso o que realmente desejam. Nas considerações finais são apresentadas 
algumas conclusões iniciais e posicionamentos a respeito das funções sociais 
dos Institutos Federais de Educação Profissional decorrentes das análises 
feitas. 
 
Palavras-chave: Formação profissional; Formação integrada; Finalidades dos 
Institutos Federais; Aspirações de alunos do Ensino Médio; Ingresso na 
Universidade.     



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
The subject addressed in this dissertation involves the aspirations of students of 
the High School courses offered, in the campus of the city of Floriano, by the 
Instituto Federal do Piauí (IFPI; "Federal Institute of Piauí"), in relation to the 
objectives recommended for these courses by the Institute mentioned above. 
The problem analyzed in the research that originated the dissertation was to 
find out if the aspirations of the students are in accordance with the objectives 
recommended for these courses by the Institute, especially for the Integrated 
Higher Education course of the said campus. In order to ascertain what the 
Federal Institute recommends, an analysis was made regarding the purposes 
and objectives present in several official documents. Then, in order to inquire 
about students' aspirations, semi-structured interviews were conducted, in 
which students reported on the influences they experienced and which led them 
to study in a school that potentially prepares them to achieve their goals and 
their dreams. The data collected in the interviews were analyzed in the light of 
the theoretical reference and the official documents included in chapter two of 
this study. From the analysis made, it was clear the existence of some 
insecurity of the students in relation to the future, in which way to go, what is 
proper to their age, as well as the fact that, at that moment, they need to make 
an important decision between: to enter the labor market in the professional 
area for which the course attended was intended to prepare them or to enter 
Higher Education. At the same time, these students reveal a fear: that they do 
not succeed in these ways. In fact, according to the answers of this specific 
group and according to historical data raised by the school itself over the course 
of a few years, most of the students of this course seek to enter Higher 
Education. This points to some mismatch with regard to one of the objectives of 
the IFPI courses, which is to prepare mid-level technicians for the labor market, 
although lately the Institute itself has offered Higher Education courses, 
including for their high school graduates, which also generates this expectation 
of moving towards Higher Education. Perhaps most students would not be 
expected to have such an aspiration. In addition, the data show that there are 
fewer students who want immediate admission into the job market and in the 
field of occupations for which the course has prepared them, and one of the 
reasons given for this is the economic situation of their families. There are also 
natural hesitations, partly related to the age and conditions of the moment and, 
on the other hand, related to doubts about the actual preparation offered by the 
course. And there are also those who claim to have career paths different from 
those pursued by the IFPI course, since experience has shown them that this is 
not what they really want. Finally, in the final considerations, some initial 
conclusions and positions are presented regarding the social functions of the 
Federal Institutes of Professional Education resulting from the analyzes made. 
 
 
Keywords: Professional qualification. Integrated training. Purposes of the 
Federal Institutes. Aspirations of high school students. Admission to the 
University. 
 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 
 
El tema tratado en esta disertación involucra las aspiraciones de los  
estudiantes de los cursos de Bachillerato ofrecidos, en el campus de la ciudad 
de Floriano, por el Instituto Federal do Piauí (IFPI), en relación con los objetivos 
recomendados para estos cursos del Instituto mencionados anteriormente. El 
problema analizado en la investigación que originó la disertación fue averiguar 
si las aspiraciones de los estudiantes están de acuerdo con los objetivos 
recomendados para estos cursos por el Instituto, especialmente para el curso 
de Educación Superior Integrada de dicho campus. A fin de determinar lo que 
recomienda el Instituto Federal, se realizó un análisis com respecto a los 
propósitos y objetivos presentes en varios documentos oficiales. Luego, para 
indagar sobre las aspiraciones de los estudiantes, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas, en las cuales los estudiantes informaron sobre las 
influencias que experimentaron y que los llevaron a estudiar em una escuela 
que potencialmente los prepara para alcanzar sus metas y sus sueños. Los 
datos recopilados en las entrevistas se analizaron a la luz de la referencia 
teórica y los documentos oficiales incluidos en el capítulo dos de este estudio. 
A partir del análisis realizado, quedó clara la existencia de cierta inseguridad de 
los estudiantes en relación al futuro, en qué camino ir, qué es propio de su 
edad, así como el hecho de que, en ese momento, deben realizar una decisión 
importante entre: ingresar al mercado laboral en el área profesional a la que 
asistió el curso fue para prepararlos o ingresar a la Educación Superior. Al 
mismo tiempo, estos estudiantes revelan um temor: que no tienen éxito de esta 
manera. De hecho, de acuerdo con las respuestas de este grupo específico y 
según los datos históricos presentados por la escuela en el transcurso de 
algunos años, la mayoría de los estudiantes de este curso buscan ingresar a la 
Educación Superior. Esto apunta a un desajuste con respecto a uno de los 
objetivos de los cursos IFPI, que consiste en preparar técnicos de nivel medio 
para el mercado laboral, aunque últimamente el propio Instituto ha oferecido 
cursos de Educación Superior, incluso para sus graduados de secundaria, que 
también genera esta expectativa de avanzar hacia la Educación Superior. 
Quizás no se esperaría que la mayoría de los estudiantes tuvieran tal 
aspiración. Además, los datos muestran que hay menos estudiantes que 
desean la admisión inmediata en el mercado de trabajo y en el campo de las 
ocupaciones para las cuales el curso los ha preparado, y una de las razones 
dadas para esto es la situación económica de sus familias. También hay 
vacilaciones naturales, en parte relacionadas con la edad y las condiciones del 
momento y, por otro lado, relacionadas con dudas sobre la preparación real 
que ofrece el curso. Y también hay quienes afirman tener trayectorias 
profesionales diferentes de las que persigue el curso IFPI, ya que la 
experiencia les ha demostrado que esto no es lo que realmente quieren. 
Finalmente, en las consideraciones finales, se presentan algunas conclusiones 
y posiciones iniciales con respecto a las funciones sociales de los Institutos 
Federales de Educación Profesional resultantes de los análisis realizados. 
 
Palabras-clave: Formación profesional. Formación integrada. Finalidades de 
los Institutos Federales. Aspiraciones de los alumnos de la Enseñanza Media. 
Ingreso en la Universidad. 
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INTRODUÇÃO  

Percursos acadêmico/profissionais.   

 Minha trajetória como estudante e como profissional da educação é 

apresentada a partir do meu ingresso no ensino médio, passa pela conclusão 

da Licenciatura em Filosofia e é complementada com alguns aspectos de meu 

ingresso na escola como alfabetizando e de minha experiência profissional 

pós-universidade. 

 Fui iniciado no mundo da educação formal aos sete anos de idade numa 

escola pública próxima a minha casa, na cidade de Floriano, estado do Piauí. 

Foi na Unidade Escolar Odorico Castelo Branco onde comecei os Anos Iniciais 

do antigo Primeiro Grau, hoje Ensino Fundamental. Aluno com desempenho 

mediano, sempre tive dificuldades em “aprender” o que se ensinava, posto que 

decorar os conteúdos sempre foi uma pedra no meu caminho. Estudar numa 

escola onde aprender é aprender a fixar, memorizar um conjunto de 

informações descontextualizadas e desconectadas nunca foi algo que me 

conquistou. 

 Na época eu não entendia por que minha dedicação aos estudos não 

era uma prioridade, ao contrário de alguns colegas de sala. Mais tarde fui 

percebendo que decorar até pequenos textos é uma dificuldade imensa para 

mim. Gosto de compreender para poder explicar. E hoje sei que compreender e 

explicar depende do entendimento contextualizado, integrado, “complexo”, do 

conteúdo situado numa realidade tão complexa quanto o conteúdo conceitual 

que da realidade emerge, como um “tecido”. Se este “tecido” não estiver 

cingido não consigo compreender adequadamente o conteúdo. Mas na época 

essa dificuldade era entendida, pelos demais, como coisa de preguiçoso, visto 

que os outros alunos “aprendiam” sem delongas. 

 A sequência dos meus estudos no Ensino Fundamental ocorreu em 

outra escola pública, também próxima a minha casa. Foi na Unidade Escolar 

Ulisses Marques que iniciei o percurso que me levou à conclusão do Ensino 

Fundamental. Esta escola seguindo a mesma diretriz de ensino e 
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aprendizagem da anterior possibilitou o prosseguimento das minhas mesmas 

dificuldades de aprendizagem. Os mesmos “problemas”. A mesma “rebeldia”. 

Nada de novo no campo da aprendizagem ocorreu nesta escola que possa ser 

descrito como alentador para mim. 

 O sistema de funcionamento e a didática eram equivalentes, os 

materiais didáticos muito similares, a relação professor / aluno pautada no 

autoritarismo. Não cheguei a sofrer violência física nas escolas públicas, mas 

para “superar” as minhas dificuldades de aprendizagem meus pais me 

colocaram em algumas escolinhas de reforço. Nelas, sim, apanhei algumas 

vezes nas mãos com palmatória porque não conseguia decorar as tarefas de 

português e matemática da escolinha. Para quem tem dificuldades em decorar 

pequenos textos saber que as consequências da falta dessa habilidade era a 

violência física só podia resultar em rejeição e desprazer ao processo de 

aprendizagem. 

 Através da memorização de conteúdos divide-se o processo de 

aprendizagem, que requer o uso da inteligência como princípio unificador, 

criador e norteador da autonomia, buscando, assim, criar na escola o ambiente 

de ensaio daquilo o que o aluno terá de desempenhar no ambiente de trabalho, 

ou seja, aprender para fazer o que tem de fazer sem perguntas e sem 

reclamações. O autoritarismo dos professores é um preâmbulo do autoritarismo 

nas fábricas e empresas em geral. Todo o processo de aprendizagem pautado 

na memorização exibe cruelmente que o objetivo é fragmentar o pensamento e 

a ação produzindo seres incapazes de pensar sobre a realidade em que estão 

inseridos. Esta é uma breve representação do meu Ensino Fundamental. 

 Em busca de melhores perspectivas, minha mãe me matriculou em uma 

escola particular. Assim fui estudar no Ginásio Primeiro de Maio, mais 

conhecido por nós, alunos e pela comunidade, como GPM. Uma escola da 

União Artística Operária Florianense, mas que funciona nos moldes de uma 

escola particular. Lá estudei os últimos anos do Ensino Fundamental. 

 Certo dia, dentro do conteúdo da disciplina, uma professora-freira 

perguntou quem na sala não era batizado. Após ter feito uma preparação 
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psicológica onde todos os alunos e alunas respondiam unanimemente algumas 

perguntas, eu, entusiasticamente, pensando que seria acompanhado pelos 

meus colegas, como até então tinha sido nas perguntas anteriores, levantei o 

braço. Todos olharam pasmados para mim. Então a professora perguntou 

incrédula: “Você não é batizado?”. Eu disse, não. Ao que ela imediatamente 

replicou: “Pois pegue as suas coisas e vá à diretoria. Só volte aqui depois de 

resolver o seu problema”. 

 Chegando à diretoria fui logo questionado: “Você aqui outra vez?”. Sim, 

mas desta vez eu não tenho culpa. A professora disse que eu tinha que vir para 

resolver meu problema aqui. “E qual foi dessa vez?” Só porque não sou 

batizado. Mais uma pessoa pasmada, a diretora: “Você não é batizado?” Não, 

respondi. “Pois vá pra casa e só volte amanhã com a sua mãe para explicar o 

motivo de você não ter sido batizado”, completou a diretora. 

 Em casa minha mãe foi logo perguntando: “Por que você está aqui fora 

do horário de novo?”. Dessa vez não tive culpa, respondi. E só volto amanhã 

se a senhora for comigo para explicar por que não sou batizado, completei. No 

dia seguinte resolvemos o problema com as explicações de minha mãe que 

justificou que eu seria apadrinhado por um irmão dela, mas que ele por ser do 

Exército e morar no Amazonas estava demorando a vir a Floriano para o 

batizado. 

 Esta foi umas das minhas primeiras más impressões conscientes do que 

significa ser religioso a partir do ensino tradicional e autoritário. Numa escola 

que acredita que Deus vem em primeiro lugar não há espaço para um pagão. 

Fui sempre apontado e achincalhado na escola por ser pagão. Aos poucos fui 

tendo aversão a religiosos. Assim como aos poucos fui tendo aversão por 

matemática. Os professores que tive, sempre autoritários e de trato difícil, 

nunca se preocuparam em fazer distinção entre aqueles alunos que têm boas 

habilidades matemáticas e os que, iguais a mim, demoram mais tempo para 

entender. Principalmente se os conteúdos estiverem cindidos do “tecido”. 

 Muitos professores de matemática até hoje, vejo isso nos alunos novatos 

que ingressam no curso superior de Licenciatura em Matemática no Campus 
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Floriano do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), acreditam 

que o objetivo deles é estudar e ensinar cálculos como se as teorias e os 

conhecimentos matemáticos tivessem surgidos num tempo imemorial, sem 

contexto e quase como mágica. Pela experiência que já tenho com os alunos 

do curso de matemática alerto-os logo no primeiro dia de aula, como professor 

de da disciplina Filosofia da Educação: neste curso vocês não estudarão 

apenas matemática pura, vocês terão uma formação ampla onde ensinar 

matemática de forma complexa é um dos objetivos do curso. E dessa forma, as 

disciplinas de didática são fundamentais, pois não há como ensinar 

adequadamente matemática se não se aprende como ensiná-la.    

 Quanto mais autoritário é o professor mais desapego pelo conhecimento 

ele gera no aluno. Essa foi uma de minhas experiências mais negativamente 

marcantes. A partir daí sempre fui um aluno regular em matemática e um 

pagão convicto. Pois quando cheguei à adolescência resolvi que não queria 

mais ser batizado. E até hoje sou. Quanto à matemática, minha capacidade de 

pensar a realidade a partir de noções matemáticas não é elogiável. Necessito, 

como já disse acima, que exista um contexto explícito para que eu possa ir 

adiante. De uma forma ou de outra, esses são fatores determinantes na minha 

experiência educacional como estudante no Ensino Fundamental. 

 Meu irmão, tendo terminado o Ensino Fundamental no GPM, foi estudar 

o Segundo Grau, hoje Ensino Médio, em Fortaleza, estado do Ceará, numa 

escola particular chamada Colégio Lourenço Filho (CLF). E eu continuei a 

estudar no GPM. Dois anos após meu irmão ter ido estudar em Fortaleza, 

minha mãe me convidou a passarmos as férias lá. Quando lá chegamos ela fez 

minha matrícula na mesma escola em que meu irmão estudava. Foi grande a 

minha surpresa ao saber da notícia. Primeiro porque ela fez minha matrícula na 

mesma última série do Ensino Fundamental argumentando que a nova escola 

era mais rigorosa com os estudos e eu poderia não acompanhar o ritmo. Então 

tive de repetir a última série. Segundo porque eu não esperava estudar em 

Fortaleza. 

 Tendo finalizado novamente o Ensino Fundamental, logo em seguida fui 

matriculado na 1ª série do Ensino Médio. Aqui se iniciou uma nova experiência 
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na minha história formativa e educativa. Por sugestão do meu irmão, fui 

matriculado no Ensino Médio integrado ao curso de Edificações. 

 No Ensino Médio, descobri a qual área do conhecimento eu poderia me 

dedicar profissionalmente de acordo com minhas habilidades. No CLF havia 

uma psicóloga encarregada de fazer testes vocacionais. Quando o teste foi 

feito em minha turma descobri que a área de humanas seria a indicada para 

mim. Após ter respondido as perguntas cada aluno foi individualmente 

conversar com a psicóloga. 

 Com o resultado em mãos, ela iniciou uma conversa comigo. Você gosta 

de matemática, química, física, biologia? Eu respondi prontamente que não. 

Então você não deve fazer opção por cursos na área de exatas e de saúde. 

Perguntei, como assim? Ela explicou didaticamente demonstrando os dados 

colhidos no resultado do meu teste. Então ela disse: você não gosta de 

matemática e física, como poderá escolher sua profissão no campo dos cursos 

em que essas disciplinas são básicas, fundamentais? Como irá fazer cálculos 

para erguer prédios, por exemplo? Se você não gosta de biologia e química 

como poderá fazer um curso de medicina ou odontologia? Você tem que se 

concentrar na área em que seu interesse é dominante. 

 Pedi então uma sugestão. Ela me indicou alguns cursos tais como: 

Direito, Ciências sociais, Filosofia, Pedagogia. Fiquei com essas opções na 

cabeça e comecei a fazer perguntas a outras pessoas sobre o que faziam e 

como era cada uma delas. Ao final do Ensino Médio, já havia decidido fazer 

vestibular para Direito. Na época, se podia fazer vestibular para a Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e para a Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

porque um vestibular se realizava um mês após o outro. Resolvi fazer na UFC 

para Direito e na UECE para Filosofia. Não consegui passar para o curso de 

Direito, mas fui aprovado para Filosofia. 

 Liguei de Fortaleza para meus pais comunicando o “grande feito”. Meu 

pai perguntou, “para que mesmo você passou?” Fui explicar um pouco para 

poder convencê-lo de minha opção. “E o que você vai fazer?”, perguntou 

intrigado. Respondi que iria ser professor de Filosofia. Imediatamente veio a 
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reprovação à minha intenção. Insisti que era isso o que eu queria e gostava. 

Por isso, deveria fazer o curso. Meu pai resolveu a situação de forma lúcida, 

“Você se matricula e vai estudando na universidade e ao mesmo tempo 

fazendo cursinho para se preparar para o vestibular de Direito”. 

 Nada, até o momento da entrevista com a psicóloga da escola, tinha me 

indicado que profissão eu seguiria. Fui inicialmente formado, como já disse, 

numa escola pautada no autoritarismo pedagógico que ressaltava a ideologia 

da ditadura militar em seus rituais de ensino. Por ter sido banida das escolas, 

não tive professores formados em filosofia ou algum outro que atuasse como 

professor dessa disciplina. Logo, a minha decisão de seguir essa profissão 

derivou dos meus primeiros meses de aula no curso superior onde tive 

professores de alto nível intelectual e profissional. Como direi à frente.  

 Quando entrei na UECE, comecei a conversar com alguns veteranos e 

professores sobre as perspectivas da profissão e do curso. Nada muito 

animador me foi dito, mas comecei a constatar que era aquilo mesmo que eu 

queria fazer. Me identifiquei bastante. Os temas em debate em sala de aula 

sempre me levaram a pensar para além do que eu estava acostumado, o 

senso comum. As leituras obrigatórias de vários livros por mês me levaram a 

mundos que desconhecia. Outros mundos derivados das reflexões filosóficas 

dos grandes pensadores me encantaram, visto que meu mundo ingênuo e 

limitado foi ampliado e incrementado. A forma de ver as coisas se multiplicou e 

o resultado disso tudo, sou eu, ainda inconcluso. Mas foi fascinante. 

 No final do primeiro semestre decidi por continuar a fazer Filosofia e 

comuniquei ao meu pai. Meu irmão se formou em Engenharia Elétrica e eu sou 

professor de Filosofia.  

 Durante o curso conheci colegas que tiveram dedicação total, outros que 

não puderam se dedicar exclusivamente porque trabalhavam. Eu também 

trabalhava, posto que já tinha casado e tinha uma filha. Não queria ficar 

dependente dos meus pais. Trabalhava num banco particular. Essas 

instituições deliberam sobre os horários de trabalho de forma a atender seus 

exclusivos interesses. Foi a partir do segundo ano do curso que comecei a 
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enfrentar problemas de mudança nos horários. Como consequência, ocorreram 

vários trancamentos de semestres, um após o outro. Como eu já havia 

desenvolvido dependência do emprego, então tive que seguir as mudanças de 

horários em detrimento da finalização do curso. Foram contínuas as vezes que 

tive de trancar o semestre em sua metade porque quando havia feito a 

matrícula na UECE, baseado no meu horário no banco, ocorria uma mudança 

de horário no mesmo. Desse modo, como resultado da dependência do 

emprego, não fiz bem o curso. Ou não o fiz da maneira que gostaria de ter 

feito, ou não o fiz como a maioria dos meus colegas. 

 Minha formação humanística foi aquém daquilo que desejei. Mas antes 

de entrar na universidade de alguma forma eu já havia percebido minha 

tendência pelo engajamento nas lutas e pelas ideias de esquerda. Escrevi 

poemas críticos ao sistema e à ditadura militar e participei da fundação de um 

antigo movimento estudantil de minha cidade. Atuei ativamente em várias 

manifestações literárias de movimentos poéticos contestadores em minha 

cidade. Fui um convidado sempre presente num programa de rádio local onde 

a tônica foi sempre a contestação das injustiças sociais e o cerceamento das 

formas de expressão. Numa das apresentações do programa, sempre aos 

sábados à noite, comemoramos o dia internacional do trabalho. Antes de 

encerrarmos, eu e os outros participantes, conclamamos os trabalhadores do 

mundo a se unirem. Estávamos vivendo no momento de transição entre o final 

da ditadura e o início do processo de redemocratização do país. Esse 

programa foi a gota d‟água para sermos tirados do ar. O programa era 

comandado por um poeta que também encabeçava os movimentos poéticos 

contestadores em nossa cidade. Esse caminhar à esquerda me levou ao início 

da minha identificação filosófica, que ocorreu mais tarde na universidade, com 

o marxismo.   

 Foi nos debates temáticos em sala de aula e nas leituras obrigatórias de 

obras filosóficas que pude perceber que meu desestímulo em relação à 

religião, surgido ainda no final do Ensino Fundamental, começou a adquirir uma 

forma de rejeição. Em “A Essência da Religião”, de Ludwig Feuerbach, 

encontrei os argumentos iniciais para me convencer de minha postura 

antirreligiosa. Tive a oportunidade de ter dois professores ligados diretamente à 
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religião. Um era pastor da Igreja Batista e estudioso da História das Religiões, 

a outra era freira e estudiosa do pensamento de Hegel. Com ambos, mantive 

uma relação cordial mesmo tendo uma postura inflamada contra argumentos 

religiosos. Nesta fase eu era um ateu principiante radical. Mas ao longo do 

tempo fui revendo essa postura e ao ler “Deus, um delírio” de Richard Dawkins 

e “O Futuro da Religião” de Richard Rorty e Gianni Vattimo, em 2008, percebi 

que a posição mais adequada é ser agnóstico. Não sou mais tão inflamado e 

respeito prontamente a escolha de cada um em relação à religião. 

 Dentre os professores e alunos da universidade, conheci muitos que 

eram associados ao espectro ideológico marxista. Logo no início do curso, 

comecei a me interessar pela leitura dos comentadores de vários autores e em 

seguida estudei diversos clássicos. Recordo-me que a minha aproximação com 

o pensamento crítico se deu de forma prematura quando ainda era criança. 

Tive um tio que lia regularmente revistas, jornais e livros diversos e defendia 

pontos de vista diferentes dos outros. Era uma espécie de estranho no ninho 

do pensamento predominante entre os outros tios, o pensamento burguês-

capitalista-liberal. Mas foi a forma diferente de pensar dele que ficou gravada 

em minhas memórias. Desse modo, fui desenvolvendo a minha tendência 

ideológica até fundamentar as minhas posições políticas na universidade. 

Terminei o curso, pleno de minha posição ideológica. E tenho, ao longo dos 

anos, reafirmado essa posição. Mesmo que com muitas deficiências, mas sei 

que sigo o rumo que quero seguir e pelos motivos que acredito.  

A minha formação intelectual e cultural se deu num ambiente privilegiado 

em relação à primeira parte da adolescência. Fui frequentador regular de 

shows de músicas da MPB e de Rock, de debates sobre política em locais 

públicos, discursos de sindicalistas reivindicando as pautas de suas categorias 

nas praças, inclusive assisti a uma palestra de Paulo Freire na UFC, fiz curso 

de fotografia que durou três meses, jogava bola na praia, curti o pôr do sol 

junto a amigos ao som de violão, assisti a inúmeros filmes e peças de teatro, 

adorava parar nas praças para ouvir disputas de versos entre repentistas, 

escrevi dois livros de poesia, afinal, segui uma trajetória cultural que me levou à 

profissão na área de humanas visto que meus interesses, profissionalmente 
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falando, apontavam nessa direção. Mesmo que eu ainda não tivesse 

consciência clara disso.     

Enfim, a conclusão do meu curso coincidiu com minha saída do 

emprego. Foi aí que voltei a morar em minha cidade natal, Floriano, estado do 

Piauí. Aqui iniciei o meu trabalho na minha área de formação, fui ser professor 

de Filosofia em 1998. Comecei dando aulas numa escola particular de nível 

médio. Logo em seguida fiz concurso para a Secretaria de Educação do estado 

do Piauí. Havia duas vagas para o Ensino Médio em minha cidade. Fiquei em 

primeiro lugar. Iniciado o ano letivo, fui convidado a ministrar aulas em cursos 

superiores, como professor substituto, na Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI), campus de Floriano, em período de férias.  

 No exercício de minha profissão nunca proponho discussões sobre 

religiões. Isso pode gerar falsos debates porque surgem argumentos sem 

fundamentos claros e podem ficar em torno de opiniões obscuras e superficiais. 

Além do mais, assumir uma crítica deliberada em relação a uma ou outra 

religião pode levar a interpretações equivocadas de minha postura em relação 

ao tema e sugerir que estou direcionando preferências religiosas. Mas todo ano 

tenho que falar de minha postura em relação à religião, pois os alunos novatos 

ficam curiosos e querem entender, visto que os veteranos comentam com eles 

sobre eu ser agnóstico, e perguntam o que significa. Busco explicar de forma 

que fique bem clara e que cada um deve fazer a sua opção de acordo com 

seus valores e princípios.  

 No processo de expansão de cursos e para atender à exigência da LDB 

9394/96 que estabeleceu que todos os professores que estavam em sala de 

aula teriam que possuir uma graduação, a UESPI ofereceu cursos visando 

suprir essa necessidade. Professores de toda a grande região de minha cidade 

acorreram para cumprir a exigência da LDB. (Floriano é um polo educacional 

de grande referência no estado, aqui existem 3 instituições públicas com 

cursos superiores: Universidade Federal do Piauí (UFPI) campus de Floriano, 

UESPI e Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), no qual 

trabalho como efetivo desde 2008; existem também faculdades particulares, 

duas têm sede própria e funcionando na cidade: Faculdade de Ensino Superior 
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de Floriano (FAESF) e  Instituto Superior de Educação São Judas Tadeu 

(ISESJT), as demais, 4, são polos de universidades nacionais que funcionam 

oferecendo cursos registrados e autorizados pelo MEC). 

 Fui professor substituto por três anos na UESPI. Lá cheguei a exercer o 

cargo de coordenador dos Cursos Especiais de Férias e Assessor Técnico do 

campus. Sempre trabalhando como professor do estado e professor em 

colégios particulares no Ensino Médio, além da UESPI em cursos superiores, 

esse meu percurso profissional passou pelo IFPI Floriano em 2002/2004 

quando trabalhei como professor substituto ministrando aulas no Ensino Médio 

Integrado (Filosofia), nos cursos superiores de Matemática e Biologia (Filosofia 

e História da Educação), no curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas - TADS (Ética Profissional). 

 Em 2007, retornei ao IFPI Floriano como professor substituto e exerci o 

cargo até o final do ano com as mesmas disciplinas que havia trabalhado 

anteriormente. Iniciei o ano letivo de 2008 já como professor efetivo. Durante o 

processo do concurso foi oferecida uma vaga para o campus da cidade de 

Picos e, ao fim e ao cabo, fui aprovado em primeiro lugar. Trabalhei durante o 

ano de 2008 no Campus Picos, para onde eu ia semanalmente ministrar aulas 

e retornava a Floriano logo em seguida, percorrendo uma distância de 

duzentos 200 km, totalizando 400 km ida/volta, mas em 2009 fui transferido 

para o Campus Floriano onde trabalho até os dias atuais. Hoje trabalho onde 

quero trabalhar e sou feliz fazendo o que gosto no lugar onde pretendia fazê-lo. 

Origens do problema da pesquisa.  

 Foi durante o exercício de minha profissão no IFPI Floriano que comecei 

a desenvolver o questionamento básico de minha pesquisa. No início dos anos 

2000, o IFPI ofereceu à comunidade o Ensino Médio desvinculado dos cursos 

técnicos. A maioria absoluta dos alunos era oriunda de escolas particulares, 

portanto, filhos de classe média. A concorrência era aberta à comunidade de 

modo geral. Por isso, os pobres ficavam basicamente com os cursos técnicos. 

A porcentagem de pobres era proporcional à qualidade do ensino público em 

cidades pequenas, logo era baixa entre os alunos do curso médio regular, 



24 
 

 

 

cerca de 10%. Para termos um medidor dessa discrepância financeira, o 

estacionamento do IFPI era repleto de carros dos alunos do curso médio 

regular, mesmo sendo ilegal menor conduzir veículos automotores, refletindo, 

assim, a origem econômica deles.  

 Seguindo essa linha de questionamentos e busca de esclarecimentos 

sobre essa realidade, no início de todo ano letivo converso com os alunos 

ingressantes, que hoje são majoritariamente originários das classes sociais 

subalternas, com a finalidade de esclarecê-los logo cedo que precisamos 

nortear as nossas ações rumo ao que sonhamos, planejamos para o futuro. 

Precisamos identificar e desenvolver as nossas aptidões para que possamos 

seguir com segurança. Incentivo os alunos que gostam de uma área mais 

específica do conhecimento a se dedicarem assiduamente de forma clara, 

consciente, pois segundo Gramsci (1982, p. 138) 

Deve-se convencer a muita gente que o estudo é também um 

trabalho, e muito fatigante, com um tirocínio particular próprio, não só 

muscular-nervoso mas intelectual: é um processo de adaptação, é 

um hábito adquirido com esforço, aborrecimento e mesmo 

sofrimento. 

  Então, é necessário descobrir o quanto antes qual direção deverá seguir. 

Se não for uma decisão específica, pelo menos uma direção, uma área do 

conhecimento específica de forma potencial e principal. Sei que os alunos 

nessa etapa de vida não têm experiência suficiente para decidir de imediato 

que profissão escolher, que rumo definido seguir. É muito cedo e requer mais e 

melhores informações. Eu só vim descobrir o meu rumo já prestes a fazer 

vestibular e através de ajuda de uma psicóloga, como já citei acima. Faço, 

então, um discurso que contém elementos contraditórios em relação “aquilo 

que deve ser em contraposição àquilo que é” (SAVIANI, 1996). Pois a luta pela 

superação das atuais estruturas acontece dentro delas. “Por isso, não há como 

se acomodar, a revolução (não necessariamente a insurreição) é sempre 

necessária e possível” (NOSELLA, 2016, p. 103). 

Essa angústia se evidencia nas práticas educacionais, mas não como 

falta de identificação com um modelo educacional específico e sim como forma 

de lutar através de uma ação pedagógica crítica e conscientizadora. Por isso é 



25 
 

 

 

necessário perceber que o incentivo que faço aos alunos tem como finalidade 

promovê-los intelectual e culturalmente. Dado que se busca aproveitar o 

máximo possível de benefício, visto que não se pode desejar dirigir uma 

sociedade tão complexa como a atual sem os conhecimentos necessários. 

Segundo Saviani (1996, p. 3), 

[...] o proletariado não pode se erigir em força hegemônica sem a 

elevação do nível cultural das massas. Destaca-se aqui a 

importância fundamental da educação. A forma de inserção da 

educação na luta hegemônica configura dois momentos simultâneos 

e organicamente articulados entre si: um momento negativo que 

consiste na crítica da concepção dominante (a ideologia burguesa); e 

um momento positivo que significa: trabalhar o senso comum de 

modo a extrair o seu núcleo válido (o bom senso) e dar-lhe 

expressão elaborada com vistas à formulação de uma concepção de 

mundo adequada aos interesses populares.  

Se compreende por outro lado, que o sistema social e educacional 

voltado para a profissionalização, como é hoje, se aproveita das péssimas 

condições em que vivem os trabalhadores e lançam mão de estratégias 

procurando convencê-los que as oportunidades oferecidas devem ser 

aproveitadas como forma de ascensão socioeconômica. Conforme Baquim e  

Hollerbach (2014, p. 61), “A formação escolar para o trabalho, não mais que 

isso, é uma forma de o estado capitalista organizar os quadros de reserva para 

a manutenção da reprodução do capital”. 

 Ainda de acordo com Souza (2009), citado por Baquim e Hollerbach 

(2014, p. 62), 

[...] as políticas de qualificação profissional para a população jovem 

se inserem no conjunto de políticas de conformação das camadas 

subalternas com a finalidade de mediar os conflitos de classe e 

manter a hegemonia do projeto neoliberal. 

Desta forma, esclarece-se que o tipo de educação realizado nos IF‟s tem 

o suporte ideológico fundado no neoliberalismo e, como já disse antes, as 

lamentáveis condições em que vivem os trabalhadores não qualificados, fazem 

com que o ensino de qualidade oferecido pelos IF‟s seja uma tábua de 

salvação com vistas a melhoria das condições materiais dos alunos, mas não 

lhes permitem uma conscientização para uma ação política dirigente, pois 
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serão apenas mais um elo na engrenagem reprodutora da sociedade. Nesse 

sentido, Baquim e  Hollerbach (2014, p. 63) dizem que 

Isso considerado, entendemos que o modelo de educação disponível 

para os jovens da classe trabalhadora nem de longe contribui para a 

sua emancipação. Seduzidos pela promessa de emprego, dentro de 

um contexto de desigualdades sociais e econômicas profundas, a 

educação oferecida surge como uma benesse vinda dos céus. 

Por isso, se faz necessário uma educação de qualidade e unitária, que 

exige professores bem qualificados para ensinar e orientar os alunos, e que 

desse ato resulte o aprimoramento e desenvolvimento das aptidões que eles 

tendem a refinar com o processo de elevação cultural. Nesse sentido, Gramsci 

(1975) citado por Nosella [2017?, p. 6], diz que “Eu tinha acentuadíssimas 

tendências pelas ciências exatas e pela matemática, desde garoto. As perdi 

durante os estudos ginasiais, porque não tive professores preparados.”  

A oportunidade de estudar numa instituição de ensino com a qualidade 

do IFPI permite a criação de opções aos alunos de origem econômica e social 

subalterna. O lema do IFPI é: “Promover uma educação de excelência, 

direcionada às demandas sociais”. Seguindo essa máxima, há a possibilidade 

de uma formação técnica de nível médio e uma formação técnica integrada ao 

Ensino Médio. Há aqueles que se formam em um dos três cursos técnicos 

concomitantes/subsequentes que existem (Edificações, Eletromecânica, 

Informática) e seguem profissionalmente com suas atividades e conseguem 

uma vida razoável e certamente melhor do que tinham antes. Tenho 

consciência que os alunos nessa etapa de vida não têm experiência suficiente 

para decidir de imediato que profissão escolher, que rumo definido seguir. É 

muito cedo e requer mais e melhores informações.  

 Se o nosso modelo educacional em questão tem as finalidades 

formativas voltadas ao atendimento das demandas da indústria e do mercado 

de trabalho e promove uma educação que fragmenta a mentalidade do 

trabalhador, então acredito que devemos substituí-lo por um modelo de 

formação unitária que supere a formação dicotomizada. É justo dizer que 

estamos diante de um modelo que reproduz a sociedade e não de um modelo 

que possa ser visto como ponto de partida em busca dessa síntese. Pois 



27 
 

 

 

quando se projeta uma síntese superadora desse modelo visando 

dialeticamente uma educação que contemple o desenvolvimento e 

aprimoramento de todas as dimensões humana temos que vê-lo apenas como 

algo a ser negado para ser superado. Posto que ele serve à reprodução, pois 

os jovens que se formam e se integram à indústria ou mercado de trabalho, 

estão apenas assumindo as funções para as quais foram formados. Ou seja, 

tanto a indústria como o mercado de trabalho necessitam desses trabalhadores 

para assumirem os postos de comando nas áreas inferiores. E, para isso, os 

remunera de forma diferenciada em relação à maioria.  

O atual modelo é classificado por Nosella (2016, p. 136) como 

reformista, pois “defende o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional”.  

E assim Nosella (2016, p. 136) o caracteriza:  

Os defensores desta proposta afirmam ser oportuno, no atual estagio 

de desenvolvimento do Brasil, um sistema de Ensino Médio 

multiforme, isto é, ainda não unitário, respaldados na ideia de que 

não faz sentido ministrar um currículo altamente abstrato e 

humanista para os adolescentes mais pobres que precisam, em 

curtíssimo prazo, de uma profissão e de um salário.  

 O autor continua fazendo a diferenciação ao apresentar o modelo da 

escola unitária, “na forma plena e integral” como antítese ao modelo neoliberal, 

posto que este forma quadros para serem comandados, e a escola unitária visa 

essencialmente à formação do homem político capacitado a dirigir a sociedade. 

E Nosella (2016, p. 137) diz que 

[...] o ponto para alavancar a unificação política das massas não é a 

luta por uma escolarização básica pautada em objetivos utilitários, 

individuais e superficiais, mas por uma escola básica popular com a 

mesma qualidade das excelentes escolas existentes, conforme se 

vislumbra no nível mais profundo da consciência e vontade da 

massa. 

 

Em nossa cidade é comum encontrarmos egressos desempenhando as 

mais variadas profissões. Esse mesmo fato ocorre em outras cidades do 

estado e em outras regiões. Isso é possível a partir dos cursos Integrados ao 

Médio: médicos, engenheiros eletricistas, mecânicos, de produção, agrônomos, 

advogados, enfermeiros, psicólogos… e vários egressos são professores 
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concursados no IFPI em vários campi, inclusive no nosso, e em outros estados. 

Todo esse relato é para demonstrar que procuro conscientizar os alunos 

ingressantes das oportunidades, e que elas devem ser encaradas como o meio 

mais provável para suprir as demandas sociais, e mais especificamente as dos 

mais pobres. 

O aspecto ideológico dessa proposição é ressaltado e discutido com os 

alunos visto que o sistema educacional é excludente e permeado de barreiras 

quase intransponíveis. Portanto, quem não consegue superá-las será deixado 

pelo caminho carimbado com o rótulo de incompetente por não ter se 

esforçado para conseguir realizar seus sonhos, pois, todos os que se 

esforçaram, conseguiram. A culpa do fracasso é sempre individualizada e 

personalizada na figura do “incompetente”. Assim a única via de ascensão 

social reservada aos pobres na sociedade burguesa-capitalista-neoliberal pode 

tornar-se uma quimera. Mas, neste momento histórico, é a única arma que não 

pode deixar de ser usada na luta pela sobrevivência nesse mundo criado para 

o usufruto de poucos.    

 

        O objeto de estudo desta pesquisa são as aspirações dos alunos que 

buscam os cursos do Instituto Federal do Piauí, em especial, os que buscam o 

Ensino Médio Integrado no Campus Floriano.  

        A partir das conversas com os alunos, resultou a intenção de estudar o 

problema educacional que, enfim, foi delimitado para esta pesquisa e que pode 

ser assim explicitado: as aspirações dos alunos que buscam os cursos, em 

especial, os que buscam o Ensino Médio Integrado no Campus Floriano se 

coadunam com os objetivos propostos pelo Instituto Federal do Piauí? 

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do 4º e último ano dos cursos 

médio integrados do Campus Floriano e a mesma tem como objetivo investigar 

o que pretendem os alunos que estão terminando os cursos médio integrados 

do Campus Floriano: quais seus sonhos, suas aspirações ao concluírem o 

curso, suas pretensões em relação, ou ao ingresso no mercado de trabalho ou 

ao ingresso numa universidade. E, ao mesmo tempo, fazer uma rápida análise 
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comparativa entre as aspirações ou pretensões declaradas por esses alunos, 

com os objetivos preconizados para o curso pelo IFPI.  

Pretende-se, além disso, contribuir para a discussão sobre esse 

problema educacional que permeia os IF‟s quando analisamos o seu escopo. E 

esse objetivo contém uma intenção clara que é defender as políticas públicas 

que tenham como finalidade atender as aspirações daqueles que ingressam 

nos IF‟s, ou seja, aqueles que pertencem à classe trabalhadora.  

 Esta pesquisa se justifica por diversas razões, dentre as quais saliento 

as seguintes:  

1. Uma instituição de ensino deve buscar atender necessidades 

educacionais justas, tanto da sociedade na qual estão inseridas, quanto 

dos alunos que a elas demandam. Com mais razão, instituições 

educacionais estatais. Buscar elementos para, ao menos esclarecer 

essa relação, é fundamental para os melhores encaminhamentos 

possíveis do processo educativo que oferecem.  

2. Há, ainda, muitos debates gerados por dúvidas (ou por conta de 

intenções não confessadas) a respeito de qual formação oferecer, 

especialmente aos jovens que ingressam no Ensino Médio. As respostas 

oscilam entre ao menos três direções: oferecer formação geral como 

conclusão da formação oferecida no Ensino Fundamental; oferecer 

formação profissional para possibilitar aos jovens o ingresso no mercado 

de trabalho, de acordo com justificativas variadas, incluindo aí, as 

justificativas relacionadas a interesses puramente econômicos; oferecer, 

ao mesmo tempo e integradamente, ambas as formações. Uma 

pesquisa, como a aqui proposta, pode trazer contribuições para esses 

debates.  

3. A educação das novas gerações é tema fundamental que diz respeito às 

vidas individuais de crianças e jovens e, ao mesmo tempo à busca da 

melhor maneira de lhes oferecer formação com vistas a necessidades 

objetivas (não interesseiras) das sociedades. Este é um aspecto que 

sempre merece estudos que ajudem no seu melhor equacionamento.  



30 
 

 

 

4. No caso específico dos jovens do campus Floriano do IFPI, este estudo 

se torna necessário e importante, pelas razões acima, de ordem geral, e 

também por aspectos específicos a eles relacionados e deles 

decorrentes, que podem ser observados na realidade deste campus.     

Buscar esclarecer a relação (dissociada, ou não) entre escopo da 

instituição e as aspirações dos alunos é fundamental para entendermos 

se a instituição existe na perspectiva dos alunos ou se ela existe para 

impor um destino a eles.  

5. Ao mesmo tempo em que relacionamos o escopo da instituição com as 

aspirações dos alunos é possível esclarecer o nível de compreensão 

deles sobre a realidade do mundo do trabalho e as discrepâncias que há 

entre seus sonhos e a realidade. Com relação a este aspecto, alguns 

poucos trabalhos já foram feitos em algumas unidades de Institutos 

Federais, buscando elucidar esse problema. Mas é importante realizá-lo 

também em mais unidades para efeito de comparação dos resultados e, 

assim, levar as conclusões a uma análise mais ampla e completa sobre 

essa realidade.  

Revisão da literatura  

Esta etapa foi efetivada através de revisão bibliográfica no site da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da 

Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica Online – 

SCIELO) e da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) que possuem 

um vasto acervo digital sobre o tema „trabalho e educação‟. Para tanto busco 

através da descrição de alguns vocábulos relevantes para esta dissertação, 

tais como: Jovens, Educação, Ensino Médio Integrado, Universidade, Trabalho, 

Cultura. 

A seleção das produções foi feita preliminarmente por meio de leitura 

dos resumos e das palavras chave de dissertações, teses e artigos 

encontrados visando enriquecer a pesquisa. Há dificuldade de localização de 

trabalhos já feitos e publicados. Muito poucos na verdade. A carência de 
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literatura específica sobre meu tema revela que ele ainda não foi tratado de 

forma exaustiva e que merece a abordagem que venho defendendo.    

A maioria das obras encontradas, artigos, dissertações e teses, tratam 

do tema „educação e trabalho‟ numa perspectiva de esclarecer os destinos dos 

jovens egressos do Ensino Médio e sua inserção no mercado de trabalho ou 

rumo à universidade. Há também uma grande quantidade de obras que tratam 

do destino dos jovens originários de cursos integrados, mas versando sobre as 

condições sociais e econômicas dos mesmos ao ingressarem na escola e 

como eles se inserem na dura realidade do desemprego, da violência, das 

drogas... Outras tantas obras tratam do destino desses egressos, mas 

buscando esclarecer em quais posições no mercado de trabalho eles estão 

inseridos. Estas são, enfim, formas correlatas de abordagem do meu tema.  

A demasiada tendência à ampliação do tema me fez perceber a 

impossibilidade de tratá-lo do modo como inicialmente desejei. Mas após o 

início da pesquisa bibliográfica constatei que deveria restringir a minha 

intenção, pois através da leitura de inúmeros artigos, dissertações, teses e 

livros sobre as palavras norteadoras „educação e trabalho‟, verifiquei a 

impossibilidade de tempo para contemplar todas as perspectivas iniciais. Assim 

o tema ficou mais preciso e, de certo modo, pouco pesquisado. Ou com pouca 

literatura disponível para a minha intenção de pesquisa.  

Rever a literatura foi fundamental para o norteamento mais preciso das 

buscas por obras que revelassem trabalhos científicos que se relacionam com 

esta pesquisa. Esse processo foi necessário em vista da escolha das obras 

que tivessem uma visão crítica da relação entre „educação e trabalho‟ e os 

desdobramentos que se relacionam diretamente com o meu tema.  

Para que eu chegasse ao resultado que pretendia, resolvi selecionar 

apenas os artigos, dissertações, teses e livros que tratassem da relação entre 

„educação e trabalho‟ e estivessem relacionados aos cursos integrados e às 

preocupações, necessidades e objetivos dos alunos quanto à sua formação. 

Não houve uma delimitação exata do ano de lançamento das obras porque 

senti necessidade do histórico da educação no país ao longo do século 
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passado até os dias atuais e das consequentes formas de problematização que 

o tema sugere entre as várias etapas, modelo e propostas educacionais que 

relacionam „educação e trabalho‟. Mas é claro que as obras que tratam da 

fundamentação filosófica e metodológica do trabalho e que não se referem 

diretamente à relação „educação e trabalho‟ têm que fazer parte do elenco de 

obras que foram levantadas, pois constituem o alicerce do trabalho. Para isso, 

escolhi as palavras norteadoras das buscas como sendo: Jovens, Educação, 

Ensino Médio Integrado, Universidade, Trabalho, Cultura.  

No levantamento que fiz na base de dados da CAPES, no item “Portal 

de Periódicos”, com as palavras norteadoras “Jovens, Educação, Ensino Médio 

Integrado”, só consegui encontrar um artigo. Refiz a busca “Por Assunto” e 

repetiu-se o mesmo resultado. Encontrei dois artigos sobre representações 

sociais, trabalho, futuro profissional de jovens e a formação da identidade. O 

primeiro é da professora Angela Beatriz Scheffer Garay, psicóloga, 

administradora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) com o título “As Representações Sociais de Jovens Participantes de 

Projeto Social de Inserção no Mercado de Trabalho”. O outro artigo, também de 

psicólogas que tratam de forma aproximada de temas que utilizei na 

elaboração da dissertação. Trata-se do texto “Representações Sociais do 

Projeto de Vida entre Adolescentes no Ensino Médio” de autoria de Maria 

Quitéria dos Santos Marcelino, Maria de Fátima Fernandes Martins Catão e 

Claudia Maria Pereira de Lima, as três ligadas à Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB).  

Garay realizou uma pesquisa numa empresa multinacional visando 

identificar os critérios que os jovens pesquisados utilizam para se sentirem 

pertencendo ao seu grupo social. Para isso o primeiro e fundamental passo é 

ter um trabalho, conforme Garay, pois “a condição fundamental para a entrada 

no mercado de trabalho é ter ou não “atitude”, condição que hoje já os 

diferencia de outros jovens de suas comunidades e que favorece o acesso a 

possibilidades de consumo, bem como amplia os círculos de convívio próximo”.  

Marcelino, Catão e Lima realizaram uma pesquisa, “da qual participaram 

40 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 16 e 19 anos (e que) tem 
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por objetivo comparar as representações sociais  dos  adolescentes  inseridos  

em  diferentes contextos  escolares  (público  e  privado)  acerca  da  

construção  do  seu  projeto  de  vida”.  

No banco de dados da Scielo, me direcionei para o item “Pesquisa de 

Artigos Integrada”. A investigação neste sítio foi feita usando as mesmas 

palavras norteadoras que utilizei no banco de dados da CAPES: Jovens, 

Educação, Ensino Médio Integrado. Não foi detectado nenhum resultado. 

Retomei a investigação com as palavras norteadoras mais genéricas para 

tentar encontrar alguma obra que convergisse com meu tema no item “Todos 

os Índices”. Insisti com “Trabalho e Educação”. Foram encontrados 08 artigos 

nos quais encontrei formas de abordagens que relacionam trabalho, educação 

e formação profissional e tratam de questões que também tratei em minha 

pesquisa. 

No primeiro artigo, os autores, Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e 

Marise Ramos, abordam „A política de educação profissional no governo Lula‟ 

fazendo um histórico e apontando as suas incoerências. Apesar das 

declarações do governo afirmando-se favorável a uma integração entre “Escola 

de Fábrica (EF), Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e Inclusão de Jovens 

(PROJOVEM)”, o que se produziu politicamente foram “programas focais e 

contingentes numa travessia marcada por intensos conflitos e no terreno da 

contradição”. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, on-line). 

Para os autores, o governo Lula teria anunciado a superação das 

contradições no campo da educação básica e da educação profissional 

promovida pelos governos anteriores. Tais contradições impediam uma 

formação integrada visto que era voltada diretamente para a área técnica de 

forma estanque demonstrando o propósito de uma formação superficial aos 

jovens e adultos. Contrários à política então proposta, os autores afirmam que 

não é através de decretos, mudanças pontuais da LDB e criação de programas 

educacionais voltados aos jovens e adultos das classes subalternas como EF, 

PROEJA e PROJOVEM visando às expectativas e mobilização da sociedade 

em torno da exigência da discussão do assunto enquanto se preparavam para 
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a criação de uma “Lei da Educação Profissional e Tecnológica” que realmente 

possibilitasse uma formação humanística, que a educação profissionalizante 

realmente seria efetivamente implantada no modelo da formação integral.  

Porque diante da hegemonia das forças conservadoras tanto no Congresso 

Nacional e no Conselho Nacional de Educação pouco se poderia fazer. 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, on-line). 

Uma educação integrada que possibilite o surgimento de um novo 

homem trabalhador, que é exigência da sociedade, não poderá ser pautada no 

entendimento generalizado que integração seja justaposição de disciplinas 

concomitantes e nem de uma reforma curricular incapaz de atingir os objetivos. 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, on-line). 

Assim, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, on-line) se posicionam,  

Reiteramos que a sobreposição de disciplinas consideradas de 

formação geral e de formação específica ao longo de um curso não é 

o mesmo que integração, assim como não o é a adição de um ano 

de estudos profissionais a três de ensino médio.  

Os mesmos autores (2005, on-line) citam Ramos (2005, p. 122) ao 

apresentarem o que seria a adequada integração no ensino profissional,  

A integração exige que a relação entre conhecimentos gerais e 
específicos seja construída continuamente ao longo da formação, 
sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura. 

Outro artigo encontrado foi o de Maria Ciavatta: “Os Centros Federais de 

Educação Tecnológica e o Ensino Superior: duas lógicas em confronto”. Ele é 

utilizado para consubstanciar a minha narrativa sobre cidadão produtivo.  

Já na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), encontrei 

através do item “Busca por Assunto”, com as palavras norteadoras “Trabalho, 

Educação, Ensino Médio”, seis dissertações que tratam dos temas 

pesquisados.  

A primeira foi “A Reforma da Educação Profissional: a dualidade 

assumida” de autoria de Júlio Cézar Garcia pela Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC-GO). Em sua pesquisa foram tratadas questões 

relativas à separação entre ensino médio e ensino profissionalizante na 



35 
 

 

 

proposta do governo federal tendo à época Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

como presidente e a tentativa de elaboração de uma política de integração no 

que tange a essa dualidade. Garcia fez um histórico das relações conflituosas 

entre “trabalho, educação e capital”. A partir de uma fundamentação marxista 

propõe analisar o trabalho como processo de humanização do homem, o 

trabalho explorado como processo de desumanização e alienação e o papel da 

escola na sociedade capitalista como ente estruturante dessas relações 

conflituosas.  

Patrícia Regina Piovezan (2012) dissertou sobre “Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio e o Trabalho: O Ideário Pedagógico e 

a Realidade Social” na Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus de 

Marília, a partir de uma pesquisa sobre as propostas para a educação 

profissionalizante na década de 1990 sob o governo de FHC. Tendo em vista 

as propostas da UNESCO para a educação no mundo, preocupou-se em 

articular os currículos, métodos e conteúdos a serem oferecidos aos 

trabalhadores a partir das necessidades do mundo do trabalho na sociedade 

capitalista. E assim, seu trabalho serviu como amparo para análise dos dados 

relatados pelos alunos na minha pesquisa.   

Pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Alberto Álvaro Vasconcelos 

Leal (2010) defendeu dissertação tendo como tema principal “A Educação 

Profissional Integrada ao Ensino Médio no Governo Lula: Uma análise à luz da 

categoria Trabalho”. Algumas informações dessa dissertação foram utilizadas 

no breve percurso histórico sobre o trabalho. 

O doutoramento em Educação de Cílson César Fagiani se deu pela 

Universidade Federal de Uberlândia cuja temática estudada é “Educação e 

Trabalho: A Formação do Jovem Trabalhador no Brasil e em Portugal a partir 

da década de 1990.” Fagiani fez sua pesquisa no Brasil e em Portugal 

investigando a formação do trabalhador e o tipo de educação oferecida pelos 

dois países àqueles que, segundo a ótica capitalista, devem possuir uma 

formação restrita a adquirirem habilidades para o exercício de alguma profissão 

e, assim, ingressarem no mercado de trabalho para atender as exigências do 

setor produtivo. Desse modo, segundo Fagiani (2016, p. viii),  
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A hipótese que norteou a pesquisa foi a de que o governo brasileiro e 

o governo português, guardadas as respectivas particularidades 

histórico - econômicas e culturais de  cada país, vêm implementando   

políticas e reformas educacionais que privilegiam  uma formação 

educacional voltada    para atender as necessidades do mercado de 

trabalho, desincentivando e até mesmo inibindo a educação crítica, 

que possibilitaria a formação de um sujeito social conhecedor de si 

mesmo e das relações socioculturais que o cerca.  

É uma discussão sobre qual formação queremos e para qual sociedade. 

Que tipo de educação possibilitaria a existência de uma sociedade em que o 

ser humano seja visto como o ente mais importante e não o mercado. Ou seja, 

discutir a educação de uma sociedade que coloca como finalidade dos seus 

membros subalternos a existência exclusiva de uma vida alienada e voltada 

apenas para produzir riqueza para aqueles que já a acumulam 

demasiadamente.  

Outra tese de doutoramento é de Manoel José Porto Júnior, pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem como tema “O ensino 

médio integrado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul–

rio-grandense: perspectivas contra - hegemônicas num campo em disputas.” 

Esta pesquisa trata do tipo de educação que os IF‟s oferecem, na forma 

integrada, e se tal modelo pode servir como um meio para se criar as 

condições para a existência de uma educação “politécnica ou tecnológica”. 

Colocando esse tema em tela, segundo Porto Júnior (2014, p. 11), objetiva-se 

“contribuir para o aprofundamento das discussões sobre a concepção de curso 

técnico necessária para as transformações sociais profundas que um mundo 

mais justo requer.” A partir das proposições de Marx, Gramsci, Nosella, 

Saviani, Frigotto e outros, Porto Júnior fundamenta a sua tese na discussão 

sobre qual o melhor modelo de educação e formação humana e profissional. A 

abordagem me interessou como fonte de informação porque afinal surge outro 

aspecto: os professores do IFPI Floriano têm consciência política do trabalho 

que executam? Ensinam a reprodução ou transformação da sociedade? Talvez 

em outro trabalho eu possa desenvolver esse aspecto.  

A investigação da bibliografia nas bibliotecas digitais foi uma etapa 

subsequente na revisão da literatura, pois os livros foram as primeiras leituras 



37 
 

 

 

que explorei. Os livros são de autores individuais e coletâneas que de forma 

direta tratam da relação entre „trabalho e educação‟. Foram fundamentais para 

a consolidação dos argumentos sobre a formação dos jovens filhos de 

trabalhadores que buscam a escola pública como forma de adquirir a formação 

intelectual e profissional para a vida e para o trabalho. As fontes bibliográficas 

nos trouxeram a história da educação profissional no Brasil sob os aspectos 

abordados de forma direta e outros foram incluídos como confirmação 

argumentativa de algumas proposições feitas.  

O livro “A Cidadania Negada”, organizado por Pablo Gentili e Gaudêncio 

Frigotto, foi fonte de investigação para algumas de minhas preocupações para 

as quais tenho como hipótese: alguns alunos pensam que, de forma imediata, 

assumirão seus empregos ao saírem da universidade. Até o ano de 2016, 

perguntava, informalmente, aos alunos do 1º e 3º anos sobre as perspectivas 

de emprego ao se formarem na universidade. Alguns deles, olhando para a 

realidade da economia naquele momento, onde se aplicava a tese econômica 

do pleno emprego1, falavam como se ter um emprego fosse algo natural, posto 

que todas as pessoas próximas a eles tinham o seu trabalho.  

A imaturidade histórico-econômica e o encanto com as possibilidades de 

um futuro melhor do que a vida dos seus pais, que um curso superior pode lhes 

proporcionar não deixa que percebam que a atual fase do capitalismo, dito 

neoliberalismo, tem levado as empresas a extrema concorrência na 

competição, produção e distribuição dos produtos.  Esse processo tem levado 

muitos países desenvolvidos ao paradoxo da destruição das perspectivas de 

inclusão social, posto que os resultados têm gerado, conforme diz o sociólogo 

Ricardo Antunes (2002, p. 35)  no artigo “Trabalho e precarização numa ordem 

neoliberal”, capítulo II, que compõe o livro “Cidadania Negada”,  

[...] um monumental desemprego, uma enorme precarização do 

trabalho e uma degradação crescente da relação metabólica entre 

                                                           
1
 Em dezembro de 2002, o País tinha um índice de desemprego de 12,6%. Em dezembro de 

2010, no final do governo Lula, o índice havia caído para 6,7%. No governo Dilma, em 
novembro de 2013, o índice foi de 4,3%. Daquele ano até 2014, não ultrapassou 6,2% e 
sempre oscilou em torno de 5%. A menor taxa mensal foi alcançada em novembro de 2013, 
com 4,3%. Já em abril de 2014, o Brasil apresentava 4,9% de taxa de desocupação. Segundo 
padrões estatísticos internacionais, considera-se que um país se encontra em situação de 
pleno emprego quando o índice é igual ou inferior a 5%. – RAIS, IBGE, IPEA. 
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homem e natureza, conduzida pela lógica societal voltada 

prioritariamente para a produção de mercadorias, que destrói o meio 

ambiente em escala globalizada.  

Antunes (2002, p. 36), segue perguntando,  

O que dizer de uma forma de sociabilidade que desemprega ou 

precariza mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, algo em torno 

de um terço da força humana mundial que trabalha, conforme dados 

recentes da OIT?  

A flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas têm 

levado à criação de novas formas de exploração que prejudicam e 

desempregam ainda mais os trabalhadores. Essas formas decorrem da alta 

competição entre empresas em todo o mundo em busca do lucro e da 

acumulação que é a salvaguarda final sem se preocuparem com os meios 

utilizados para seus fins que, ao fim e ao cabo, resultam na degradação não só 

dos trabalhadores como humanos, mas também da natureza.  Segundo 

Antunes (2002, p. 38),  

[...] a destruição e/ou precarização, sem paralelo em toda era 

moderna, da força humana que trabalha e a degradação crescente, 

na relação metabólica entre homem e natureza, conduzida pela 

lógica voltada prioritariamente para a produção de mercadorias que 

destroem o meio ambiente.   

[...] destrói-se força humana que trabalha; destroçam-se direitos 

sociais; brutalizam-se enormes contingentes de homens e mulheres 

que vivem do trabalho; torna-se predatória a relação 

produção/natureza,...  

As crises decorrem de uma “lógica orgânica” do capitalismo. Nos breves 

momentos em que foram aplicadas políticas econômicas que resultaram em 

ganhos para as classes sociais subalternas, logo em seguida ocorreram crises 

que justificaram, na lógica do capital, o recrudescimento desses ganhos. Esse 

processo contínuo de recrudescimento é a mais perversa forma de 

manutenção dos trabalhadores em condições de precariedade. Pois sem 

proteção dos direitos dos trabalhadores o que há é mão de obra disponível e 

barata. Acentuando-se a precarização e desregulamentação das normas e leis 

trabalhistas dificulta-se ainda mais a vida da “classe-que-vive-do-trabalho” na 

“sociedade do trabalho” (ANTUNES, 2002). Pois os trabalhadores subalternos 
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têm no trabalho a única via de manutenção da vida. Então o receituário do FMI 

impõe a interrupção das políticas sociais que visam proporcionar uma renda 

mínima a quem está desempregado. A lógica dessa determinação da 

preservação da subalternidade do trabalhador em condições deploráveis é 

levá-lo a aceitar as condições mais terríveis no mercado de trabalho.  

No capítulo III do livro “A Cidadania Negada”, Vanilda Paiva escreveu o 

artigo “Qualificação, crise do trabalho assalariado e exclusão social”. Nele há 

um argumento contra o pensamento corrente que diz que quanto mais 

qualificado o trabalhador mais apto está para um emprego. É uma lógica que 

perdura há tempos, visto que a relação entre educação e trabalho sempre 

esteve apontada para o progresso. Mas no novo método de busca de 

superação da última crise do capitalismo mundial há um processo de 

precarização, desregulamentação e fragmentação da mão de obra. Isso tudo 

no bojo de medidas que visam à transformação do processo produtivo através 

da “microinformática”, a exigência “de novas formas de comunicação” e as 

“conexas mudanças organizacionais e gerenciais” formam uma teia de relações 

produtivas que visam aumentar os lucros e dificultar a vida dos trabalhadores, 

tendo como suporte a privatização geral dos serviços prestados pelo estado 

relegando os trabalhadores à situação de penúria e desamparo e, também, da 

revisão de direitos trabalhistas conquistados pela luta dos trabalhadores 

durante décadas. (PAIVA, 2002). 

E Paiva segue dizendo que 

Neste sentido estamos, de fato, diante do retorno de formas arcaicas 

que também se manifestam num retrocesso da meritocracia em favor 

de uma “refeudalização” do mercado de trabalho, cujo acesso é 

favorecido pelo capital social de cada postulante numa situação de 

abundância de qualificação. É preciso, portanto, relativizar o quanto a 

qualificação ainda eleva o valor do trabalho e em que medida as 

profissões podem resistir. (PAIVA, 2002, p. 52). 

Aqui encontrei um subsídio que contradiz a ideia que permeia a mente 

de inúmeros alunos dos cursos integrados que almejam um curso superior: 

tendo cursado a universidade, o mercado de trabalho será a etapa 

subsequente disponível. 
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Do livro “Organizações Internacionais e Modos de Regulação das 

Políticas de Educação” organizado por António Teodoro e Edineide Jezine 

(2012). Utilizei o capítulo “O Banco Mundial e a Educação Brasileira: 

Investigação das Medidas Políticas de Educação e Formação no Brasil entre 

1985 e 2008” de Maria Leila Alves e Elydio dos Santos Neto. Há nele 

informações pertinentes sobre a realidade da maioria das pessoas nos países 

da periferia do capitalismo indicando quais os governos locais alinhados 

ideologicamente para a manutenção e reprodução da realidade atual. Alves e 

Santos Neto (2012) apontam que há poucas possibilidades de execução de 

políticas educacionais face às políticas impostas pelo FMI. E seguem dizendo 

que 

[...] em decorrência da correlação de forças que se estabelece, resta 

pouco espaço para as opções dos grupos minoritários do país, por 

politicas educacionais emancipadoras, que possam atender aos 

interesses da maioria da população. (ALVES; SANTOS NETO 2012, 

p. 126). 

Os autores consideram que mesmo que algumas circunstâncias 

históricas venham trazer políticas educacionais visando o distanciamento do 

ideário neoliberal, como no último momento de nossa história em que isso veio 

a acontecer, 2003-2016,   

[...] estas, quando se instauram, sofrem solução de continuidade com 

a alternância dos partidos políticos que assumem o governo, uma 

vez que a cultura política do Brasil não se prima pelo respeito à 

continuidade dos projetos e programas, e as organizações sindicais 

dos profissionais de ensino apresentam muitas fragilidades e são 

facilmente cooptadas pelo governo eleito. (ALVES; NETO 2012, p. 

126).  

No livro “Prouni e Inclusão Social” (2011), organizado por Maria 

Margarida Limena, Maria Lucia Rodrigues, Izabel Petraglia e Cleide Almeida, 

discute-se a solução para o engessamento por parte dos governos alinhados 

com as políticas conservadoras dos organismos internacionais (FMI e BM) que 

ditam as regras da educação nos países capitalistas, inclusive nos periféricos 

como o nosso: o Prouni. O livro defende, entre outras, duas ideias 

interessantes: o Prouni como política educacional que visa resolver o problema 

da exclusão universitária e como alternativa ao modelo de educação neoliberal 
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que é excludente. No primeiro capítulo, “Contexto educacional e inclusão 

social”, as autoras Cleide Almeida, Elaine Dal Mas Dias, Izabel Petraglia e 

Lupércio Rizzo (2011, p.15), citam Gomes (2008) e afirmam que  

[...] o governo Lula promoveu a expansão universitária privada e a 

relação professor-aluno diferentemente de seu antecessor, por não 

se apoiar na divisão público-privado, mas fundando-se na “[...] 

redistribuição indireta de renda, no sentido de que a expansão da 

educação superior passa necessariamente pela incorporação de 

setores tradicionalmente excluídos da educação superior: a 

população estudantil de baixa renda proveniente das escolas 

públicas, no que se inclui a população negra e grupos étnico-raciais”. 

(GOMES, 2008, p. 29, grifo do autor). 

Eccos: revista científica. n. 32 de 2013 traz como problemática central a 

“Educação e Juventude”.  Tendo como editores Antônio Joaquim Severino e 

Carlos Bauer o livro traz um tipo de abordagem concernente às discussões 

sobre os anseios dos alunos de irem para a universidade e o universo de 

relações que se move em torno desse objetivo. Este tema é abordado no artigo 

“Juventude e Ensino Superior: Impactos da Inserção Universitária na vida de 

estudantes de Classes populares” de autoria de Valdete Côco, Letícia 

Cavassana Soares, Nelma Suely Bragança e Raiane Lóss Cardoso. O 

incentivo para o anseio universitário não vem só da influência dos professores, 

colegas de escola, mídia e sociedade, mas antes, vem dos familiares mais 

próximos. “Embora seja uma conquista pessoal, move um círculo de relações 

mais ampliado, indicando que a aspiração (associada a “um sonho realizado”) 

não é pensada individualmente.”, afirmam Côco et al (2013, p. 39). E as 

autoras completam a afirmação a partir de relatos dos alunos colhidos em 

pesquisa: “Os estudantes relatam o estímulo recebido dos pais que, nos 

distintos posicionamentos, reconhecem o valor social da escola.” (CÔCO et al., 

2013, p. 39). 

No artigo “Juventude e Contemporaneidade: Vínculos Complexos e 

Futuro Incerto”, publicado no mesmo número da Revista Eccos, as autoras e 

autores Maria do Horto Salles Tiellet, Maria da Penha Fornanciari Antunes e 

José Ferreira da Costa (2013, p. 109), tratam dos “campos da educação, 

emprego/renda e da violência”, e da exclusão na sociedade atual e citam 

Zygmunt Bauman (2007) corroborando as assertivas anteriores.  
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Atualmente, as oportunidades escolares já não garantem acesso ao 

emprego. A escolaridade e a qualificação apenas possibilitam a 

conquista de status de empregabilidade. É o indivíduo que tem que 

exercer sua capacidade de escolha, visando adquirir os meios que 

lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. (BAUMAN, 

2007).  

As classes sociais subalternas estão sós no mundo. Sem amparo legal 

em face do desmonte da rede de leis que as protegiam do trabalho e da vida 

extremamente explorados. Já as classes sociais que dominam e manipulam a 

realidade a seu favor se reproduzem no seio dos privilégios e das garantias 

legais construídas em vista de seus benefícios. Tiellet, Antunes e Costa (2013, 

p.109) asseguram, citando M. W. Apple (2003) que  

A política neoliberal avança com as ações drásticas que influenciam 

a vida de milhares de cidadãos à medida que se alia e se apoia tanto 

nos organismos internacionais, que por sua vez influenciam políticas 

públicas dos países credores, quanto nas alianças firmadas entre 

grupos internos nem sempre hegemônicos desses países, e, juntos, 

buscam a defesa de seus interesses imediatos ou no médio prazo. 

(APPLE, 2003). 

“Jovens na transição escola-trabalho: tensões e intenções” (2010) é um 

livro de autoria de Gisela Lobo Baptista Pereira Tartuce. No tópico “Juventude, 

transição e inserção”, Tartuce (2010, p. 46) afirma, citando Claude Dubar 

(1998) e François Dubet (1996), que  

A constituição da juventude como categoria social e a passagem da 

escola ao trabalho só adquiriram sentido em meados do século XX, 

quando – e ainda tomando a França como referência – a 

obrigatoriedade da educação escolar se universaliza. (DUBAR, 

1998b; DUBET, 1996).   

E logo em seguida Tartuce (2010, p. 46), afirma, “Antes, e ali, as duas 

esferas eram vividas quase simultaneamente, na maioria das vezes; antes, não 

se preparava o homem para o trabalho; ele aprendia no próprio trabalho”. Em 

“Educação e Luta de Classes” (2015), Aníbal Ponce, faz um histórico desse 

modo de aprendizado do trabalho através da educação que as crianças 

recebiam no grupo social nas comunidades primitivas. Diz ele,  

[...] nas comunidades primitivas, o ensino era para a vida e por meio 

da vida; para aprender a manejar o arco, a criança caçava; para 



43 
 

 

 

aprender a guiar um barco, navegava. As crianças se educavam 

tomando parte nas funções da coletividade. (PONCE, 2015, p. 21, 

grifos do autor).  

Paolo Nosella, na obra “Qual compromisso político? Ensaio sobre a 

Educação Brasileira pós-ditadura” (1998) aponta para a necessidade de 

professores, como intelectuais, terem uma posição ideológica e uma 

intencionalidade clara em relação ao trabalho que desenvolvem. Assinala para 

a necessidade de superação da visão bastante comum entre nós que o 

trabalho e a forma como ele deve ser feito, já foi dada na universidade e não 

precisa que se discutam as orientações, fundamentações e influências 

recebidas durante o processo formativo. Há os que dizem que 4 anos foram 

suficientes para terem aprendido o que fazer, como fazer e para que fazer de 

tal maneira. Como se o fazer pedagógico fosse algo tão mecânico quanto 

montar uma tomada de eletricidade. Assumir um compromisso político não é 

ser de partido “A” ou “B”, como incrivelmente muitos entendem quando se usa 

o termo „política‟ relacionado à educação. (NOSELLA, 1998).  

São importantes as questões que levanta neste livro, tais como: Quem 

somos nós, professores, nessa estrutura social? Qual o nosso papel e qual 

papel espera-se que façamos? Somos seres de uma engrenagem que não 

podem fazer nada para modificar a nossa situação? Somos meros reprodutores 

de conceitos já de antemão produzidos sem que saibamos a sua genealogia? 

Temos responsabilidade pela situação atual em que nos encontramos? Somos 

seres que podem ter compromisso com a sociedade e procurar desenvolver um 

trabalho de modo que os resultados sejam produzidos na perspectiva de formar 

pessoas capazes de entender a situação e nela ter condições de agir para 

transformá-la? Para fazer essa abordagem se faz necessário que busquemos 

uma visão sobre o trabalho dos educadores a partir de um “balanço crítico” 

com uma perspectiva que nos desvele os pré-conceitos enraizados no modo de 

ser de muitos educadores a partir de um suporte teórico atual, como é o 

historicismo de Gramsci. (NOSELLA, 1998).   

  O “Ensino Médio: à luz do pensamento de Gramsci” (2016), do mesmo 

autor, foi uma obra fundamental para o entendimento e as explicações sobre as 

diferenças entre ensino médio propedêutico e ensino médio integrado ao 
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profissionalizante que é o meu interesse predominante. Fiz um breve histórico 

geral do surgimento de nossa instituição de ensino em âmbito nacional, visto 

que já há inúmeros trabalhos acadêmicos e institucionais dando conta desse 

aspecto, e fiz uma apresentação histórica de nossa instituição em particular 

para nortear o este trabalho. Pois entendo que se deve falar sobre a instituição 

e seus problemas e caracterizá-la bem para que se entenda do que se fala 

propriamente.  

Da obra “Antonio Gramsci para educadores” (2008) aprendemos com 

Nosella que a concepção de Gramsci foi, a partir dos anos 1980, cada vez mais 

penetrando na base de interesse de educadores brasileiros que nutriam 

simpatia com o pensamento marxista. Esse interesse derivou-se da  

[...] particular concepção revolucionária de Gramsci, que privilegiava 

a “guerra de posições” (guerra ideológica e de convencimento) à 

“guerra de movimentos” (guerrilhas e golpes de Estado), se 

adequava cada vez melhor às esquerdas brasileiras que 

abandonavam, a partir de meados dos anos 70, a experiência das 

guerrilhas urbanas rurais. Mais ainda: Gramsci se apresentava aos 

pedagogos com uma imagem de marxista moderno, um mártir do 

fascismo, um educador humanista, terno com os entes queridos, 

compreensivo com os amigos. (NOSELLA, 2008, p. 10). 

A busca de superação das antigas formas de compreensão dos 

movimentos históricos levou uma boa parte de educadores e pedagogos a se 

familiarizarem com essa nova forma de compreensão dos problemas 

educacionais do Brasil. Mais uma fonte de fundamentação para se buscar 

entender a postura de professores em relação ao entendimento do papel da 

educação e sua finalidade quando aquela está relacionada à formação 

profissional. Por quê? Certo imobilismo perdura na mente de professores que 

compreendem a história como etapas de sucessivas manobras de 

permanência e perpetuação de estruturas sociais e políticas pautadas na 

supremacia de um pequeno grupo poderoso em relação aos demais. 

(NOSELLA, 2008). 

O que foi encontrado na revisão da literatura realizada, além de mostrar 

um conjunto de produções relacionadas ou afins ao tema e ao problema desta 
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dissertação, foi utilizado, também, como material para auxiliar na 

fundamentação das posições aqui assumidas.  

Os capítulos da dissertação: 

A presente dissertação está assim organizada: 

Além da Introdução constam os seguintes capítulos seguidos das 

considerações finais: 

Capítulo 1: Percurso histórico da Instituição, ou seja, do Instituto Federal de 

Educação do Piauí, precedido de algumas ideias relativas aos caminhos da 

educação profissional no Brasil e no Estado do Piauí com a intenção de 

oferecer ao leitor um pano de fundo no qual o IFPI se situa. Além disso, faz-se 

aí, um histórico do campus Floriano local onde se deram as entrevistas com os 

alunos do curso médio integrado. 

Capítulo 2: Traz as referências teóricas que, por primeiro auxiliaram na 

configuração do tema e do problema desta pesquisa e, em segundo lugar 

forneceram indicadores para a análise dos dados colhidos e para as 

considerações finais. Desdobra-se em duas referências: as dos estudiosos do 

tema e a dos documentos oficiais que carregam ideias importantes que 

orientam a educação profissional no Brasil.  

Capítulo 3. Apresenta o caminho percorrido para a busca da fala dos jovens 

concluintes do curso médio integrado do Campus Floriano, os dados colhidos e 

uma análise dos mesmos.  

 Por fim, as considerações finais e as referências bibliográficas.  
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CAPÍTULO I  

PERCURSO HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO. 

1. Caminhos da Educação Profissionalizante.  

 Ao fim do Império e início da República, nos primeiros anos do século 

XX, um processo de transição ocorreu dentro das especificidades de luta pelo 

poder travado entre as classes dominantes da época. Havia os poderosos que 

deixaram o poder, mas não deixaram de usufruir das benesses do poder e os 

que ascenderam ao poder e passaram a desfrutar de mais privilégios além dos 

que já que estavam acostumados. Nessa troca de posição dos poderosos, há 

uma certeza latente, as classes subalternas sofreram as consequências da 

mudança de regime. No regime imperialista, o escravismo foi a forma como as 

forças produtivas se relacionaram visando a produção de riqueza. No regime 

republicano, iniciam-se as relações produtivas do modo de produção capitalista 

e suas consequentes formas de dominação e exploração. Assim a luta pelo 

poder entre grupos hegemônicos e suas relações com a educação relegam os 

demais brasileiros à espera do que lhes atribuirão como forma de usufruto da 

cultura. E assim tem sido a nossa história enquanto os subalternos se 

acalentarem com os cantos ideológicos dos que exercem o poder na 

perspectiva da dominação e exploração.     

 Os escravos deixam de ser propriedade do patrão e são abandonados 

sem ter onde morar, se alimentar e sem emprego. Formam então um 

contingente de pessoas não desejadas a perambular pelas ruas pedindo um 

trabalho para saciar as necessidades imediatas. Sem nenhuma qualificação 

para um trabalho minimamente bem remunerado se submetem a qualquer 

atividade por qualquer quantia. Eis o Brasil, grosso modo, ainda dependente da 

produção escravista, mas tendo que modificar o processo produtivo para seguir 

o modelo europeu de produção. Segundo Morais (2002, p. 14), essa mudança 

é mais “decorrente de uma política de transposição das experiências 

europeias, do que uma imposição do mercado brasileiro”. Visto que a incipiente 

produção nacional ainda não se configurava como norteadora para a exigência 

de formação profissional obrigatória. Tavares (2012, p. 3) afirma que “O 
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estabelecimento das primeiras indústrias, no fim do século XIX, ainda não 

justificava a existência de ensino profissionalizante no Brasil.” 

 É nesse ambiente de dissensão que em 1909 começa no Brasil 

republicano a formação profissionalizante para o trabalho. Os interesses na 

formação profissionalizante não são propriamente uma exigência do mercado 

de trabalho. O documento do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

organizado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) 

como Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), quando do lançamento 

dos Institutos Federais, intitulado “Um novo modelo em educação profissional e 

tecnológica. Concepção e Diretrizes”, MEC/Setec (2010, p. 11), diz que: 

De modo geral, a formação para o trabalho nas primeiras décadas do 

Brasil republicano foi um expediente largamente usado pela classe 

dirigente como meio de contenção do que ela considerava 

“desordem social”. Na verdade, sinais presentes em um cenário 

social dinâmico e em transição, moldado fortemente pelo processo 

de urbanização, com notável mobilização popular e classista em 

busca de melhores condições de vida e de trabalho. 

 Os desvalidos da época, tantos os ex-escravos, os abandonados, os 

excluídos do trabalho e os órfãos, causavam preocupação aos membros das 

elites porque com suas necessidades imediatas latentes poderiam causar 

desordem social. O papel da educação profissionalizante é pautado, portanto, 

na concepção Redentora da Sociedade em que a educação teria o poder de 

corrigir os erros e mazelas sociais através da reeducação nos padrões 

desejados, incluídos aí os aspectos morais dominantes para integrar os 

excluídos dentro dos valores necessários para o comportamento esperado. 

(LUCKESI, 1994). Além de justificar socialmente a necessidade desse tipo de 

educação através do argumento da profissionalização para capacitá-los aos 

empregos na indústria. É Tavares (2012, p. 4) quem diz que:  

Se por um lado o processo de desenvolvimento da indústria nacional 

ainda não demandava grande quantidade de trabalhadores 

qualificados, por encontrar-se ainda em fase embrionária, por outro 

lado a Educação Profissional era vista como alternativa ao problema 

da ociosidade dos “desfavorecidos da fortuna”, que geravam altos 

índices de criminalidade e impediam o progresso do país. 
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 O cenário educacional que emerge do início da criação de indústrias no 

país do final do Império e início da República busca resolver primeiro os 

problemas sociais que os membros das elites dizem ser criados pelos 

desvalidos e a busca de atender a formação profissional, ainda que incipiente, 

dos poucos trabalhadores que a indústria necessitava. Então era demasiada a 

institucionalização de uma política educacional profissionalizante. Mesmo 

assim para evitar que "Pobres, aleijados, cegos, surdos, ex-escravos, loucos, 

órfãos, entre outros marginalizados pela sociedade da época”, formassem um 

contingente suficiente para causar desordem social, segundo Tavares (2012, p. 

5).  

  Como forma de controle social e como política de cunho 

assistencialista, o governo cria as condições para a política educacional voltada 

à formação profissional. E, segundo o documento do MEC/Setec, (2010, p. 11), 

A justificativa do Estado brasileiro, em 23 de setembro de 1909, para 

a criação de um conjunto de Escolas de Aprendizes Artífices era a 

necessidade de prover as classes proletárias de meios que 

garantissem a sua sobrevivência, isto é, prover os “desfavorecidos 

da fortuna”, expressão contida no Decreto nº 7.566, assinado pelo 

então Presidente Nilo Peçanha no ato de criação dessas escolas, 

uma em cada capital federativa, com duas exceções apenas 

[Campos, no estado do Rio de Janeiro e a de Pelotas, no estado do 

Rio Grande do Sul]. Nesse sentido, não há dúvida de que aos 

objetivos das Escolas de Aprendizes Artífices associavam-se a 

qualificação de mão de obra e o controle social de um segmento em 

especial: os filhos das classes proletárias, jovens e em situação de 

risco social, pessoas potencialmente mais sensíveis à aquisição de 

vícios e hábitos “nocivos” à sociedade e à construção da nação.  

  Além desses objetivos iniciais voltados às preocupações morais das 

elites, há uma preocupação também técnica na formação dos trabalhadores 

nos primórdios da educação profissionalizante. Segundo Rêgo (2009, p. 9), o 

objetivo da criação das Escolas de Aprendizes Artífices era, também, “para 

ofertar o ensino primário tendo como propósito a formação de profissionais 

artesãos, como o ensino voltado para o trabalho manual e mecânico”. 
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 O processo de desenvolvimento econômico do Brasil teve início nas 

primeiras décadas do século XX onde predominava a convicção de que o 

ensino profissionalizante deveria ser uma das saídas para a integração do país 

e o fortalecimento da infraestrutura na criação das condições de uma 

sociedade capitalista. Citando o documento do MEC/Setec, (2010, p. 11), se vê 

que apesar da visão econômica predominar como fator desencadeador da 

educação profissionalizante, já no período em que as indústrias começam a 

surgir como superação do modelo agrário, o documento afirma que: 

No que pese o enfoque e os limites impostos diante da hegemonia 

dos aspectos econômicos, a educação profissional e tecnológica, por 

meio dessas escolas, desempenha papel relevante no enfrentamento 

dos desafios surgidos ao longo do processo de desenvolvimento 

econômico do país. Assim, o surgimento das escolas federais de 

educação profissional ocorre em um contexto ainda sob o domínio do 

capital agrário exportador, porém em um tempo de industrialização 

vicejante.  

A história do ensino profissionalizante está estruturada em três ciclos 

básicos quanto à sua finalidade precípua. Pádua (1997), citada por Morais 

(2002, p. 13), é quem explica, a partir de pesquisa realizada para sua 

dissertação de mestrado, os ciclos:  

1º) – A profissionalização para os desvalidos; 2º) – A 

profissionalização direcionada à indústria; 3º) – A profissionalização a 

partir da Lei n.º 5.692/71; de acordo com o pensamento do estado, 

referente aos objetivos da profissionalização.  

No primeiro ciclo, a finalidade tem cunho assistencialista e também de 

controle social desde a criação das primeiras Casas de Educação Artífices que 

antecederam as Escolas de Aprendizes Artífices ainda na metade do século 

XIX. Seu escopo era prestar assistência aos pobres e órfãos como também 

atender aqueles que chegavam às cidades através de incipiente processo de 

urbanização. Estes excluídos necessitavam de empregos para sobreviver. A 

educação profissionalizante, então, visava o treinamento para o exercício das 

atividades mais elementares. No Piauí, especificamente em meados do século 

XIX, portanto ainda no Império, foi criada a Casa de Educandos Artífices, em 

21.09.1847, com a essa finalidade assistencialista, pois visava atender os 

excluídos sociais formando-os em oficinas para o exercício de atividades tais 
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como “carpina marceneiro, ourives, ferreiro, alfaiate e sapateiro”, onde foram 

oferecidas 30 vagas, ainda conforme Morais (2002, p. 14). 

O segundo ciclo é resultado do início das atividades industriais nas 

primeiras décadas do século XX. MEC/Setec (2010, p. 10),  

É no período de 1930 a 1945 que a economia brasileira altera 

definitivamente o seu eixo, deslocando-se da atividade 

agroexportadora para a industrial. É assim plantada a semente do 

capitalismo industrial nacional, com pesado apoio estatal. 

Surge, então, a preocupação com a profissionalização daqueles que 

iriam trabalhar nas fábricas que foram criadas com a finalidade de adequar a 

economia nacional ao modelo europeu. Morais (2002, p. 15) afirma que:  

O início da profissionalização para a indústria preocupava o Estado, 

que veio a concretizar-se a partir de 1930, quando, na realidade, o 

Brasil experimentou um desenvolvimento industrial bastante 

significativo, decorrente da crise do modelo “agroexportador” e, 

dessa maneira, como alternativa desenvolvimentista para a nação, 

despontara a ampliação do seu próprio parque industrial, resultando 

num processo de transição da “profissionalização dos desvalidos” 

para a “profissionalização direcionada à indústria”, onde a 

preocupação do ensino era formar mão-de-obra para o setor 

industrial.  

 No terceiro ciclo, através de um convênio do MEC com organismos 

internacionais como Agency for International Developmente (AID), verificou-se 

a baixa qualidade dos funcionários formados no país. Não havia como adequar 

os objetivos econômicos com as diretrizes educacionais em vista da baixa 

qualidade da educação profissional. Os acordos internacionais, mais 

notadamente com os EUA, decorrem da implantação de empresas 

multinacionais em solo brasileiro a partir da década de 1950. Constatada a 

baixa qualidade da mão-de-obra, surgiu a necessidade de modificações em 

toda a estrutura educacional voltada para a profissionalização. Essas 

modificações demandam muito dinheiro e a saída encontrada pelo governo da 

época foram os acordos internacionais. Segundo Tavares (2012, p. 5),   

O Brasil torna-se dependente do capital internacional, que passa a 

requisitar investimentos na qualificação de mão-de-obra, com base 

na teoria do Capital Humano. Ocorre ampliação da Rede Federal e o 
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estabelecimento de acordos internacionais, como os acordos MEC-

USAID, para impulsionar a expansão da oferta de Educação 

Profissional.    

 Constata-se o predomínio do caráter financeiro como exigência da 

formação profissional. No texto em que são documentadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, chamado “Perspectivas da educação Profissional 

técnica de nível médio. Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais”, 

organizado por Eliezer Pacheco (2012, p. 67), afirma que “Na sociedade 

moderna, a relação econômica vai se tornando fundamento da 

profissionalização.” E é esse caráter que evidencia a característica distinta do 

terceiro ciclo. 

 Nesse breve histórico da história da educação profissionalizante no país, 

percebe-se, num primeiro momento, o empenho das autoridades em proporem 

esse tipo de educação com uma finalidade que hoje foge ao seu escopo, o 

assistencialismo controlador das mazelas sociais. Quando o processo de 

industrialização vai se tornando uma realidade instituída na produção de 

riquezas, a partir da década de 1950, o empenho do governo volta-se para as 

necessidades das indústrias quanto à mão-de-obra qualificada. É atribuição, 

portanto, do governo preparar os trabalhadores para seu ingresso no mercado 

de trabalho. Essa preparação é feita a partir do modelo fragmentador dos 

conhecimentos formando uma massa de trabalhadores completamente 

desconhecedora da realidade em que está inserida, visto que a finalidade é 

formar mão de obra para assumir funções subalternas no mercado de trabalho 

e não para dirigir as instituições.   

2. Caminhos da Educação Profissionalizante no Piauí. 

 A história da educação profissionalizante no Piauí está intrinsecamente 

vinculada à história da educação em nível nacional. Como afirma Morais (2002, 

p. 18):  

A 1º de janeiro de 1910, foi instalada a Escola de Aprendizes Artífices 

do nosso estado em substituição à antiga e não mais existente Casa 

de Educandos Artífices – conservando desta ainda a sua ideologia e 

seus princípios fundamentais – “amparar os desvalidos”.  
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As condições materiais de funcionamento da Escola de Aprendizes 

Artífices eram difíceis. “No seu primeiro ano de existência, deixava muito a 

desejar, [...], com péssimas condições de acomodação, tanto para os alunos 

como para os professores, naturalmente prejudicando ali o ensino ministrado”, 

continua Morais (2002, p. 18). Essas condições eram desprezadas pela 

população pelo fato de a educação profissionalizante ter como finalidade a 

inclusão social pelo trabalho dos excluídos e lazarentos. No momento inicial 

quando as condições econômicas do estado ainda estavam pautadas no 

agronegócio e o processo de industrialização era incipiente não se atribuía um 

caráter de urgência a uma educação profissionalizante para a população em 

geral. Mesmo porque a elite colocava os seus ideais como sendo comuns a 

todos. A sua educação era o parâmetro educacional a ser desejado.  

Desse modo, segundo Morais (2002, p. 18):  

A filosofia da educação que inspirava a “Ratio Studiorum” ainda 

dominava a mentalidade do educador pátrio que, em reformas 

sucessivas, impingiu ao país um sistema educacional dissociado de 

nossa realidade socioeconômica. [...]. As transformações sociais, 

políticas e econômicas impunham uma urgente reformulação das 

bases de formação social do trabalho.  

[...] Assim, tais escolas por atender às exigências sociais e 

econômicas de uma nova época, foram pouco a pouco se firmando 

no processo educacional brasileiro. E isto correspondia a uma 

necessidade histórica inapelável; criação de forças de trabalho para 

assegurar o desenvolvimento do país, à medida em que supria essa 

carência de mão-de-obra especializada. 

Historicamente o trabalho ainda estava associado moralmente ao 

desprezo porque se exigia o esforço físico de forma predominante nas 

atividades laborais. A elite levava então seus valores a prevalecer na sociedade 

e a população num processo de mimetização desprezava também a educação 

para o trabalho. Mas a realidade foi se modificando diante da necessidade 

cada vez maior de trabalhadores qualificados.  

 A base industrial de nossa economia era bastante primária e esse fator 

era determinante no sucesso do projeto da educação profissionalizante. 

Segundo Morais (2002, p. 19): 
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Não existindo indústrias fabris no estado, “o aprendiz”, ao término do 

seu curso, não tinha oportunidade de aplicar, através de um emprego 

adequado, os conhecimentos auferidos nas salas de aula e oficinas 

da Escola (talvez não houvesse propriamente falta de mercado de 

trabalho para a mão-de-obra especializada, mas tão somente uma 

dissociação entre o tipo de formação que a escola dava e as 

necessidades reais da região ou do estado neste setor).    

Por necessidade de trabalhar, os alunos não concluíam os cursos e esse 

fator era desencorajador para aqueles que se envolveram na formação e 

qualificação dos trabalhadores. Tanto que desde o seu início em 1909 só mais 

tarde houve a primeira formatura de uma turma. É Morais (2002, p. 19) que 

esclarece esse aspecto dizendo que “a 1ª colação de grau da Escola foi em 

1935”. Uma história cheia de obstáculos.  

 A trajetória do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ao 

longo dos seus 108 anos de existência no país pode ser resumidamente 

exposta a partir da história de sua existência no Piauí levando em consideração 

as suas fases e denominações diferentes. As informações a seguir são um 

resumo e uma compilação de Morais (2002, p. 18-31): 

Primeira Fase: Escolas de Aprendizes Artífices do Piauí. Em 1º de 

janeiro de 1910 foi instalada em Teresina num prédio cedido pelo governo do 

estado. Em seguida as suas atividades foram desempenhadas num prédio com 

precárias condições de abrigo dos alunos e professores devido aos poucos 

recursos destinados ao seu funcionamento. Os cursos oferecidos foram: 

oficinas de mecânica, marcenaria, ferraria e sapataria. Em decorrência da falta 

de um mercado de trabalho que demandasse a mão de obra especializada nas 

áreas oferecidas, os alunos não trabalhavam nas suas áreas de formação. Um 

descompasso decorrente das necessidades do mercado e das áreas de 

formação ofertadas pela escola. Inicialmente esse descompasso gerou 

desinteresse e abandono dos cursos por parte dos alunos. A consequência 

mais imediata para a escola foi que a conclusão da primeira turma somente 

aconteceu em 1935 com cinco alunos.  

Segunda Fase: Liceu Industrial do Piauí. Na década de 1930, houve um 

avanço no modo de funcionamento do ensino profissionalizante no país em 
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decorrência do desenvolvimento da indústria que passou a requerer do estado 

uma formação adequada dos trabalhadores. O governo criou uma rede de 

escolas integradas que ficou conhecida como Escolas Industriais do Ministério 

da Indústria e Comércio através da Lei nº 378 de 13.01.1937. No Piauí, foram 

oferecidos aos trabalhadores e seus filhos os cursos de oficinas: mecânica de 

máquinas; forja e serralheria; fundição; marcenaria; modelagem; carpintaria e 

alfaiataria. As disciplinas específicas eram ministradas pela manhã e, à tarde, 

as denominadas de cultural geral. Os cursos demandavam seis anos para a 

sua conclusão e ao final os alunos recebiam um diploma de Artes e Ofícios.          

Terceira Fase: Escola Industrial de Teresina. Em 25 de fevereiro de 1942 

houve um Decreto-Lei que instituiu as Escolas Industriais para possibilitar o 

funcionamento das escolas profissionalizantes de forma integradas à Lei 

Orgânica do Ensino Industrial. Dessa forma, foi inserido o ensino seriado de 

primeiro ciclo, 1ª a 4ª series. O funcionamento das aulas ficou estabelecido em 

cinco aulas por turno e entre a 3ª e 4ª aulas foi instituído o intervalo de 30 

minutos. Inicialmente foram oferecidos apenas o Curso Industrial Básico de 

serralheria; marcenaria; alfaiataria; artes de couro; tipografia e encadernação. 

Os alunos tinham acesso a uma formação de cultura geral.        

Quarta Fase: Escola Industrial Federal do Piauí. Em 1966, se inicia o 

processo de substituição do ensino de primeiro ciclo pelo ensino 

profissionalizante de nível médio de 2º grau. No ano seguinte, integrando-se às 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passa a 

oferecer os cursos técnicos de Edificações; Eletromecânica e Agrimensura. 

Essa modificação nos cursos e no regime didático exigiu maiores recursos para 

o funcionamento adequado da Escola Industrial do Piauí que manteve o caráter 

de formação profissional e de cultura geral.       

Quinta Fase: Escola Técnica Federal do Piauí. Uma portaria do 

Ministério da Educação e Cultura de 06.07.1967 instituiu a Escola Técnica 

Federal do Piauí. Este período histórico é marcado pela reforma do ensino 

profissionalizante com a instituição da Lei 5.692/71 que originou a 

profissionalização em 1º e 2º graus. E em 12.12.1974, através do Decreto nº 

75.079, o governo criou nova organização didática e de funcionamento 
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burocrático para as ETF‟s. Foram criados o Órgão Consultivo – Conselho 

Técnico Consultivo e os Órgãos de Direção Superior – Departamento de 

Pedagogia e Apoio Didático, Departamento de Ensino, Departamento de 

Administração e Departamento de Pessoal. Essa nova configuração permitiu 

um funcionamento integrado e hierarquizado de acordo com as diretrizes 

governamentais. Segundo Félix (2002, p. 81): 

A partir de 1969, progressivamente a ETFPI passou a ofertar novos 

Cursos Técnicos: em 1969, iniciou-se o curso de Estradas; em 1970, 

o curso de Eletrotécnica; em 1971, a Escola até então somente 

ministrava cursos da área econômica secundária (Indústria) 

inaugurou nova época criando cursos técnicos na área terciária 

(comércio e serviços), ofertando os Cursos de Administração, 

Contabilidade e Secretariado. Com a oferta dos Cursos Técnicos da 

Área de Serviços, em 1971, permitiu-se o acesso das mulheres aos 

Cursos Técnicos da ETFPI. As alunas inicialmente frequentaram 

apenas os Cursos de Administração, Secretariado, Contabilidade e 

Eletrotécnica (neste último, em número inexpressivo).               

Sexta Fase: Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí. Com a 

Lei 8.948 de 08.12.1994 foram criados os CEFET‟s. No Piauí, somente em 

22.03.1999 através de um Decreto do Presidente é que passou a existir a 

autorização de funcionamento do CEFET/PI. Assim como em outros estados da 

federação, foi um processo gradual de implantação em decorrência da política 

educacional instituída pelo governo federal. Procurando adequar a sua oferta 

de cursos aos interesses e necessidades dos alunos e do mercado de trabalho, 

o CEFET/PI iniciou uma modificação nos cursos reformulando currículos dos 

cursos já existentes e extinguindo outros que não atendiam mais as 

expectativas dos alunos. Os cursos existentes no CEFET/PI, conforme Félix 

(2002), são: Edificações; Estradas; Saneamento; Eletrônica; Eletrotécnica; 

Tecnologia Ambiental; Transportes; Manutenção de Equipamentos Médico – 

Hospitalares; Manutenção Mecânica; Administração; Contabilidade; 

Processamento de Dados; Secretariado; Segurança do Trabalho; Radialismo; 

Transações Imobiliárias; Turismo. E o Curso Superior de Tecnologia em 

Informática. Este em Nível Tecnológico que passou a funcionar a partir de 

1999. Rêgo (2009) afirma que “O CEFET/PI oferecia a educação continuada 

dos trabalhadores, ensino médio, educação profissional técnica de nível médio, 

educação profissional tecnológica, graduação e pós-graduação [...].” No bojo 
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das modificações determinadas pelo governo federal, criou-se o Programa de 

Expansão e Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC) que possibilitou a criação 

de uma Unidade Descentralizada de Ensino (UNED) também no Piauí, 

(MORAIS, 2002, p. 29).  

A partir de 2008 surge a sua fase atual (que por diacronia é Sétima 

Fase), o Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).  

Nasce ao final da primeira década do século XXI a mais recente tentativa do 

governo federal em instituir uma educação profissionalizante que esteja mais 

próxima possível de atender as necessidades dos trabalhadores por uma 

formação integrada em cursos técnicos e as necessidades do mercado de 

trabalho. Esse novo projeto foi concretizado com a criação dos Institutos 

Federais com a promulgação da Lei nº 11.892 de 29/12/2008. Como afirmam 

Vidor e et al (2011, p. 49): 

O foco dos Institutos Federais é a promoção da justiça social, da 

equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão 

social, bem como a busca de soluções técnicas e a geração de 

novas tecnologias. Essas instituições devem responder, de forma ágil 

e eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, por 

difusão de conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos 

produtivos locais. 

Nota-se, então, que uma diretriz ideológica distinta daquelas que 

anteriormente fundamentaram as finalidades da educação profissionalizante 

desde o seu início, no começo do século XX, passa, a partir da criação dos 

Institutos Federais, a direcionar a educação profissionalizante o mais próximo 

possível daquela que seria ideal para o surgimento de uma sociedade justa 

onde as relações sociais, políticas e econômicas não sejam determinadas por 

uma hierarquia opressora pautada no poder discricionário da concentração da 

riqueza. E continua Vidor e et al (2011, p. 53):  

Com os Institutos Federais, o governo brasileiro, através do 

Ministério da Educação, ousa criar uma institucionalidade 

absolutamente nova e inovadora, capaz de revolucionar a educação 

profissional e tecnológica de nosso país.   

 O artigo 5º da Lei nº 11.892 de 29/12/2008 diz, na Seção I, sobre a 

criação dos Institutos Federais, que o Instituto Federal do Piauí (IFPI) será 
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criado “mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica 

do Piauí”. E Rêgo (2009, p. 111), acrescenta que o IFPI possui como objetivo 

formativo  

[...] ministrar a educação profissional técnica de nível médio, cursos 

de educação continuada para trabalhadores, realizar pesquisa e 

desenvolver atividades de extensão em articulação com o mundo do 

trabalho e os seguimentos sociais, ministrar em nível de educação 

superior: cursos superiores de tecnologia, de licenciaturas, 

bacharelado, engenharia e cursos de pós-graduação. 

A trajetória do ensino profissionalizante no Piauí a cargo do Instituto 

Federal explicita as determinações sociais para a estruturação da educação, no 

campo profissional, de acordo com os interesses da sociedade em geral e mais 

especificamente do mercado de trabalho. A luta contínua dos educadores, 

servidores técnico-administrativos e alunos que atuaram, e os que hoje atuam 

para termos uma instituição cada vez melhor, durante seu processo histórico, 

vem consolidando cada vez mais a necessidade de um ensino público de 

qualidade que atenda prioritariamente as aspirações dos trabalhadores e seus 

filhos.  

 O Instituto Federal não poderia ficar restrito à capital do estado como 

instituição federal de ensino, por isso se fez necessária a sua interiorização 

como resultado do apelo da população e dos funcionários da instituição. A 

difusão de um ensino profissionalizante, mesmo que ainda resista o modelo de 

formação parcial do trabalhador, ao invés de uma formação completa do 

homem trabalhador, se constitui como a tese nesse processo dialético, posto 

que a sua antítese esteja presente na luta de um bom número daqueles que o 

constituem tendo como objetivo uma síntese que vise superar a realidade atual.    

Mas devemos observar que a necessidade sugerida acima não está 

desvinculada da proposta da formação do “homem político” de Gramsci, pois 

se assim for teremos aquilo que Dore (2009, on-line) nos alerta sobre as 

especificidades formativas:  

Quanto às escolas profissionalizantes, Gramsci considera que sua 

multiplicação se realizava sem um princípio educativo claro. Ao 

oferecerem uma pluralidade de qualificações técnico-profissionais, 
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elas pretendiam dar aos trabalhadores a ilusão de que a formação 

profissional possibilitava o acesso a posições de poder e prestígio na 

sociedade. No entanto, as escolas profissionais contribuíam para 

garantir a divisão de classes, já que seu ensino não estava voltado 

para preparar dirigentes. Elas contribuíam para manter as 

estratificações sociais em formas “chinesas”. 

 Veremos a seguir a narrativa da implantação do hoje Campus Floriano 

pautada na descrição de uma das personagens responsáveis pelo início do 

funcionamento com suas dificuldades e alegrias vivenciadas no processo. Hoje 

a instituição funciona sob as diretrizes das reformulações realizadas pela 

orientação das decisões políticas e profissionais dos governos trabalhistas 

(2003-2016) com um novo nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí. Além de ter um novo nome, a instituição buscou, nas 

diretrizes que justificam a mais recente reformulação, criar as condições 

essenciais para um novo modelo de formação do trabalhador. A mudança do 

nome em si não é suficiente para criar as condições de um novo tipo de 

formação dos trabalhadores, mas indica o surgimento de uma mentalidade 

direcionada minimamente, dentro da sociedade capitalista, à formação dos 

trabalhadores de forma completa visando um “homem político”. Pois uma 

educação estritamente técnica prescinde do trabalhador que pense porque 

produz em escala industrial como uma máquina. Nosella (2016, p. 44) 

problematiza sobre a importância do nome como um elemento separador, e 

que pode ser entendido aqui, entre o que era antes e o que é hoje. 

Certamente, um nome é fator de distinção, de união, de força, de 

direcionamento. É uma bandeira. Mas é também um fator de 

separação, fonte de novas ambiguidades, causa de engessamento 

teórico e de limitação ideológica. Só a linguagem poética e artística, 

talvez, escape desses perigos.   

E sobre a formação do “homem político”, Gramsci (1982, p. 137) diz que 

[...] a tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir 

apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em 

que cada "cidadão" possa se tornar "governante" e que a sociedade 

o coloque, ainda que "abstratamente", nas condições gerais de poder 

fazê-lo: a democracia política tende a fazer coincidir governantes e 

governados (no sentido de governo com o consentimento dos 

governados), assegurando a cada governado a aprendizagem 
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gratuita das capacidades e da preparação técnica geral necessárias 

ao fim de governar. 

  Assim, as informações atualizadas sobre o funcionamento da instituição 

revelam um aprimoramento das restrições estabelecidas anteriormente que a 

fizeram ser uma escola precisamente de formação técnica. Nesse processo de 

desenvolvimento da instituição muita coisa foi reformulada visando 

potencializar a atuação de uma instituição de ensino que vinha procurando ser, 

pela ideologia dos governos trabalhistas, um instrumento voltado minimamente 

aos interesses e formação integral dos trabalhadores. Após o golpe 

parlamentar de 2016 outras diretrizes impostas vêm precarizando a instituição, 

restringindo a sua autonomia e o funcionamento em várias áreas por 

determinação do atual governo federal. Assim, o site do IFPI resume algumas 

das reformulações2: 

A Instituição terá forte inserção na área de pesquisa, inovação 

tecnológica e extensão, visando estimular o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade. 

Será ampliada a oferta de cursos técnicos de nível médio, em 

especial, cursos de currículo integrado. Na educação superior, o 

destaque fica para os cursos de engenharias e de licenciaturas em 

ciências: física, química, matemática e biologia, bem como de 

licenciatura de conteúdos específicos da educação profissional e 

tecnológica: a formação de professores de mecânica, eletricidade e 

informática. 

Com a transformação a Instituição adquiriu autonomia para criar e 

extinguir cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos por 

ele oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. E 

ainda o status de uma Universidade Federal em termos de 

funcionalidade, acesso ao fomento de pesquisa e extensão e todos 

os programas de apoio dos vários ministérios.     

 As diretrizes são expandidas de acordo com a realidade e as 

necessidades socioeconômicas das cidades do interior do estado em que os 

campi funcionam.   

 
                                                           
2
 

https://www5.ifpi.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20:historico&catid=10
&showall=&limitstart=4 Acessado em: 03.11.2017. 

https://www5.ifpi.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20:historico&catid=10&showall=&limitstart=4
https://www5.ifpi.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20:historico&catid=10&showall=&limitstart=4
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3. Um pouco da história do Campus Floriano.   

 Em 16.06.1994., através da Portaria nº 934 do Ministério da Educação e 

do Desporto, foi determinada a autorização para o início do funcionamento da 

Unidade de Ensino Descentralizada de Floriano (UNED), o que hoje se chama 

Campus Floriano do Instituto Federal do Piauí. Para chegar à autorização do 

seu funcionamento, houve um longo caminho a ser percorrido desde o início de 

sua construção. O governo Federal criou o Programa de Expansão e Melhorias 

do Ensino Técnico (PROTEC) Com esse ato foi autorizada a construção de 

uma unidade descentralizada com a finalidade de iniciar o processo de 

interiorização do ensino profissionalizante no Piauí. A partir daí lutas políticas 

foram travadas para a definição da cidade em que seria instalada a nova sede, 

como unidade descentralizada (UNED), do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Piauí.   

 Finalmente, a cidade de Floriano, localizada a 240 km da capital rumo ao 

sul do estado, foi escolhida para sediar a única UNED do estado. Não antes, 

segundo Santana (2002, p. 143), ter passado por várias situações que adiaram 

o início de sua construção, tais como:  

Mudança de governo, novas prioridades definidas e várias vezes o 

sonho chegando a estagnar em determinados momentos. Assim é 

que a construção prevista para um ano demorou mais de quatro 

anos, incluindo aí uma longa paralisação, inclusive sofrendo 

consequências de vários planos econômicos e mudanças da moeda 

brasileira. A construção, por fim, iniciou, em 1989, seguindo 

regularmente até maio de 1990. 

 E mais uma vez escolhas políticas levam a determinações no campo 

educacional antepondo os interesses do capital em contraposição aos 

interesses daqueles que necessitam de uma educação, mesmo que nos 

moldes do ensino integrado, com qualidade para conseguir os seus objetivos, 

os trabalhadores. O presidente Fernando Collor que governou o país no início 

da década de 1990, optou por um conjunto de políticas públicas educacionais 

que representavam, no seu conjunto, os interesses do capital. Assim o 

processo de expansão foi mais uma vez paralisado porque se entendia que o 

estado deveria ser mínimo. A decisão foi de investir minimamente na área de 
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educação pública porque o setor privado deve ter, segundo a ideologia 

predominante, a precedência em oferecer esse serviço. Enredado em lutas 

políticas e denúncias de corrupção, o governo foi destituído do cargo e assumiu 

a presidência o seu vice-presidente Itamar Franco. Essa mudança representa 

também uma modificação nas políticas educacionais para o setor público, 

tomadas pelo antecessor. 

 Em 30.06.1994., foi instalada a UNED Floriano com todo o conjunto de 

funcionários vindos de Teresina para fazer funcionar a unidade. Segundo 

Santana (2002, p.145), “Naquele momento, não se contava com nenhum 

funcionário da própria UNED, apenas um pequeno grupo terceirizado para os 

serviços de limpeza/jardinagem [...].” O início do funcionamento focalizou a 

preparação dos alunos interessado em ingressar na UNED através de um 

curso preparatório funcionando de forma intensiva no período de 

“(Novembro/94 a Fevereiro de 95) o primeiro Curso Pró-Técnico, preparando 

assim o alunado de 8ª série dos colégios públicos e/ou privados de Floriano e 

circunvizinhança, interessados em ingressar em um dos Cursos Técnicos da 

UNED em 1995.”, conforme Santana (2002, p. 146).  

 Inicialmente foi realizada uma pesquisa com a intenção de descobrir 

quais cursos técnicos deveriam ser oferecidos visando a atender a demanda 

social, mas, em decorrência dos impedimentos já citados para a conclusão e 

funcionamento da unidade, que demandou oito anos, se fez necessária a 

realização de nova pesquisa para atestar se os resultados da anterior ainda 

representavam os anseios da comunidade. A intenção era oferecer cursos que 

levassem à formação de mão de obra de acordo com a realidade local. Assim, 

Santana (2002, p. 146) nos mostra como foi o estudo e seus resultados:  

A nova pesquisa foi realizada com uma amostra de trinta e nove 

empresas/instituições de grande representatividade em Floriano (PI), 

e Barão de Grajaú, município maranhense separado daquele apenas 

pelo rio Parnaíba e do qual depende em todos os aspectos, 

principalmente em educação. Além das empresas, foram consultados 

também os alunos de 8ª série de quatorze instituições, sendo: sete 

públicas e sete privadas. Como resultado da pesquisa no que tange 

à área secundária, houve uma coerência com a pesquisa 

anteriormente realizada, prevalecendo assim os cursos de 

Eletromecânica e Edificações, além da solicitação de cursos na área 
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de serviço, com maior predominância em Informática e 

Contabilidade, e de extensão com predominância em confecção 

dentre outros.  

 Ocorre, neste momento, um fato novo: o Decreto nº 1.368/95 suspendeu 

“a realização de concursos públicos e as nomeações para os cargos de 

provimento efetivo da Administração Federal Direta, das Autarquias e das 

Fundações públicas federais” (SANTANA 2002, p. 147), por determinação do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso que encarnou de forma mais 

aguda as diretrizes educacionais de Fernando Collor. Mais uma vez frustram-se 

as expectativas de funcionamento da UNED tanto por parte dos funcionários 

como por parte dos alunos que já tinham sido selecionados. Como resolver 

mais esse entrave para o ansiado funcionamento da UNED? 

 Santana (2002, p. 147) relata que a saída para o impasse criado pelas 

duras medidas decretadas pelo governo federal foi buscar convênios com 

algumas instituições.  

A Direção da UNED resolveu, em consonância com a direção da 

ETFPI, buscar parceria com aquelas instituições que se mostraram 

disponíveis para o funcionamento em caráter emergencial da 

UNIDADE DESCENTRALIZADA DE FLORIANO – UNED através da 

celebração de convênios os quais previam a liberação, por parte da 

Instituição conveniada, de professores com horários disponíveis, a 

fim de assumirem disciplinas da área da cultura geral, sem ônus para 

a Escola Técnica.  

            A situação só começou a ter um mínimo de regularidade quando em 

agosto de 1995 o governo federal autorizou “a realização de Concurso Público, 

em caráter de excepcionalidade, destinado a professores de 1º e 2º graus num 

total de vinte vagas para Floriano.”, conforme Santana (2002, p. 148). O setor 

administrativo não funcionou de forma regular em consequência de não ter sido 

autorizada a realização de concurso para essa área no período de 1994 ao 

início do ano de 1997. Dessa forma, o funcionamento se deu a partir da 

sobrecarga de atividades realizadas por dirigentes e professores. Segundo 

Santana (2002, p. 151), “Para apoiar as atividades administrativas e fazer 

funcionar os setores da UNED, implantou-se o Programa de Bolsa de Trabalho 

a partir de 1995 começando com dois bolsistas [...]”.  
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 Em 2002 a UNED ainda funcionava com deficiência no quadro de 

funcionários. Afirma Santana (2002, p. 152) que  

O quadro de pessoal, ainda insuficiente, dispõe de 36 (trinta e seis) 

professores, sendo 28 (vinte e oito) permanentes e 08 (oito) 

substitutos; 10 (dez) técnicos-administrativos e 20 (vinte) alunos-

bolsistas. 

 Os cursos oferecidos pela UNED no início da década de 2000, segundo 

Santana (2002, p. 152), foram:  

Eletromecânica, Edificações e o Ensino Médio, que atendem a uma 

média de 500 (quinhentos) alunos matriculados nos cursos regulares. 

Esta quantidade somada ao Curso de Inglês „FAST ENGLISH‟ e 

cursos básicos de: Corte e Costura, Instalações Prediais, Topografia, 

Mecânica dos Solos, Refrigeração, Manutenção de Máquinas e 

outros, totalizando uma média de 700 (setecentos) alunos.  

 Todo o empenho daqueles que compõem a UNED começou a mostrar a 

qualidade que a instituição possuía, e ainda possui, quando “Em agosto de 

1999, a UNED formou suas primeiras turmas: uma de Edificações (23 alunos) e 

uma de Eletromecânica (24 alunos).”, assegura Santana (2002, p. 152). Todos 

os alunos já se encontravam estagiando em empresas que mantinham 

convênio com a instituição. Portanto, a qualidade atribuída aos formandos da 

UNED é percebida quando se verifica a concorrência para o ingresso em seus 

cursos o que demonstra que a procura é grande pela qualidade do ensino. 

Entenda-se essa narrativa como uma descrição do que é, e não do que deveria 

ser.  

 Atualmente o Campus Floriano possui estrutura apropriada para o 

exercício das atividades dos profissionais educadores e técnicos 

administrativos como raras outras instituições do estado do Piauí e do país 

possuem. Com uma arquitetura ímpar, o prédio é uma referência em todo o 

estado como uma obra de arte arquitetônica. Salas, laboratórios e outros 

ambientes. Conta, também, com um conjunto de funcionários capacitados para 

dar suporte ao desenvolvimento das atividades educacionais. Há hoje no 

campus um médico, uma psicóloga, uma assistente social, uma dentista, duas 

enfermeiras, uma nutricionista, três pedagogos, três técnicos em assuntos 
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educacionais. Há ainda um intérprete de libras e dois cuidadores de alunos 

com necessidades especiais que são substitutos.  

 Há ainda uma sala contígua ao prédio principal chamada de “Casa da 

Leitura”, onde está disponibilizado aos alunos e funcionários um acervo 

relativamente grande de livros não didáticos. Os professores de português e 

literatura também desenvolvem, junto aos alunos, atividades relacionadas à 

leitura e conhecimento das obras de literatura num ambiente alternativo às 

salas de aula. Vários projetos já foram desenvolvidos, inclusive com prêmios 

destinados aos alunos que mais lessem as obras ali disponibilizadas. A 

biblioteca do campus juntamente com a Casa da Leitura possui um número de 

títulos no total de 7.022 e capacidade de atendimento (número de assentos) no 

total de 195 assentos. Essa estrutura possibilita uma frequência diária de 187 

atendimentos. Em média, mensalmente, são realizados 4.020 atendimentos. 

          Estes dados querem mostrar que o Campus Floriano nasceu de uma 

concepção mais alargada de Educação Profissional e que oferece condições, 

se não completas, ao menos bastante amplas para que esta concepção possa 

ser levada a efeito junto aos seus alunos.  

 Os cursos oferecidos atualmente à comunidade da microrregião de 

Floriano são: Quatro cursos do Ensino Médio / Integrado (Edificações com 129 

alunos matriculados, Eletromecânica com 121, Informática com 125 e Meio 

Ambiente com 125). Três cursos concomitantes e subsequentes (Edificações 

com 123, Eletromecânica com 113 e Informática 116). Três cursos superiores 

(Licenciatura em Biologia com 120, Licenciatura em Matemática com 124 e 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas com 101). Três cursos 

de especializações (Especialização em Matemática com 35, Desporto Escolar 

e Desempenho humano com 29, Desenvolvimento para WEB com 20). Um 

Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) com 27 alunos 

matriculados.  



65 
 

 

 

Há, ainda, o programa POLAE3 (Política de Assistência Estudantil) do 

IFPI Floriano direcionado para os estudantes regularmente matriculados nos 

cursos do Ensino Médio Integrado, Ensino Técnico Concomitante/Subsequente 

e estudantes de graduação. No total há cerca de 180 alunos recebendo o 

benefício.  

Diante dos dados apresentados, a realidade do campus foi expressa 

desde a sua gênese até os dias atuais detalhando o seu funcionamento, as 

suas características e as diretrizes que o tornam a instituição que é, como 

também, permeando a narrativa com valores que entendo que deveriam ser 

predominantes na formação do trabalhador de forma completa.      

 Os sentidos e significados da educação profissional no processo 

histórico vêm revelando as suas contradições e determinações numa luta 

incessante contra tudo aquilo que impede ou dificulta o atendimento das 

necessidades, anseios e objetivos dos trabalhadores e seus descendentes. É 

dentro deste quadro que pretendo ver e entender a situação dos alunos do 

Campus Floriano no tocante às suas aspirações, e ver e entender as 

possibilidades de o Campus poder atendê-las de acordo com o escopo 

educacional do Instituto Federal do Piauí o qual, por sua vez, se insere nas 

diretrizes até agora em vigor, para a Educação Profissional no Brasil. Minha 

expectativa é que elas não se modifiquem e sim que sejam aprimoradas na 

direção do atendimento daquilo que é expectativa e direito da população da 

região onde o Campus Floriano se situa.    

            

 

 

                                                           
3
 Programa Regulamentado a partir da Resolução 14/2014, do Conselho Superior do IFPI, e 

alterada pelas Resoluções 31/2014 e 27/2016, a Política de Assistência Estudantil (POLAE) é o 
documento que orienta todas as ações referente à Assistência Estudantil (AE), com foco na 
garantia do acesso, da permanência e do êxito acadêmico. A implantação do programa visa: 
reduzir as desigualdades educacionais entre os estudantes, através de programas voltados 
àqueles, especialmente, oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social; e propiciar 
a formação integral dos estudantes a partir de programas diversificados que assistam os 
estudantes na sua complexidade frente às distintas necessidades. 
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CAPÍTULO II  

REFERÊNCIAS TEÓRICAS.  

          Como foi dito na Introdução, uma questão bastante frequente e que está 

presente, também, na realidade do Campus Floriano do Instituto Federal do 

Piauí, é relativa a possível descompasso entre as aspirações de boa parte dos 

alunos que demandam aos cursos oferecidos, em especial ao curso Ensino 

Médio Integrado, e as finalidades desses cursos expressas nos documentos 

oficiais, seja da Educação Profissional, seja das Unidades dos Institutos 

Federais, seja ainda em textos de autores estudiosos da realidade da 

Educação Profissional.  

Esta pesquisa tem como seu objeto esta questão e, mais precisamente, 

sua presença na realidade dos alunos do Curso Ensino Médio Integrado do 

referido campus Floriano visando investigar a respeito do possível 

descompasso mencionado.   

         Algumas ideias presentes em textos de autores estudiosos da Educação 

Profissional e das mais recentes propostas, para esta educação, relativas aos 

Institutos Federais são apresentadas, a seguir, com o objetivo de, a partir 

delas, se poder proceder a análises de depoimentos colhidos junto a um grupo 

de alunos do Campus Floriano.  

        Serão apresentadas, também, para esta mesma finalidade e em seguida, 

ideias presentes nos documentos oficiais mencionados.  

1. O que dizem alguns estudiosos.         

         Ainda que não tenha desenvolvido estudos específicos a respeito da 

educação profissional, Antônio Joaquim Severino é um filósofo da educação e 

uma de suas ideias é bem pertinente para início das considerações aqui 

apresentadas. Em seu livro “Educação, sujeito e história” (2012), afirma que a 

constituição ontológica do ser humano, em suas dimensões, se mostra 

determinada, também, pelo processo educativo como constitutivo desse ser. As 

dimensões nas quais, para ele, ocorre a constituição do humano são: a 

dimensão produtiva (do trabalho), a dimensão social e a dimensão simbólica. 
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São dimensões que se imbricam mutuamente não podendo desvincular-se uma 

da outra, sob pena de seus resultados serem caminhos, não para uma 

verdadeira humanização, mas sim para a desumanização. Sem o agir e, em 

especial o agir produtivo, sem as interações sociais e sem a produção de 

sentidos ou de significações que garantem a intencionalização das práticas 

produtivas e das práticas sociais, o ser humano não se constitui na sua 

integralidade.  

Com relação à prática produtiva, diz Severino (2012, p. 44): “A existência 

humana se tece pela ação e pelo conjunto das atividades práticas que os 

homens desenvolvem na concretude espaço-temporal. A substância do existir é 

a prática”.  

    Só que, esta prática humana, não se reduz às práticas de 

transformação da natureza material. Há mais duas práticas que fazem parte 

intrínseca do existir humano, diferentemente do existir de outros seres viventes, 

como diz ainda o autor: 

O existir é, antes de tudo desdobrar-se pelo agir numa interação 

permanente e intensa com os dados da natureza material, com os 

outros sujeitos na sociedade e com as construções simbólicas, 

subjetivamente produzidas por sua consciência e guardadas pela 

memória e objetivamente conservadas pela cultura. (Idem, p. 44)  

Ou seja, na verdade, são três as modalidades do agir que constituem, 

juntas e imbricadas, o ser humano. O agir humano que constitui humanos e 

não autômatos, não se reduz ao agir técnico e nem dele prescinde. Mas, ao 

realizá-lo necessariamente, deve, o ser humano, articulá-lo com o agir social e 

o agir simbólico, ambos, também, necessários. É nesta articulação que se dá a 

práxis e não a pura prática. Daí Severino dizer (2012, p. 45): 

Por isso, ela (a prática humana) se torna eminentemente práxis 

(prática mediante a qual, ao intervir na natureza, na sociedade e na 

cultura, o homem constrói-se a si mesmo). A práxis não é uma 

atividade puramente técnica contraposta à teoria e sim uma 

determinação da existência humana como elaboração da realidade.  

     A realidade dos humanos não é a pura realidade natural: ela é 

produzida (daí a importância do agir humano) pelos próprios humanos nas 
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relações que estabelecem com a natureza e entre si, mediados pelas 

produções de suas consciências que são as produções simbólicas.  

    Eis a importância, para este autor, tanto da educação técnica (não 

tecnicista), mas também, da educação social e da educação cultural simbólica. 

As novas gerações precisam sim das três aprendizagens, ou seja, precisam 

aprender com as gerações que vieram antes delas, as técnicas, o viver social e 

as produções simbólicas (a produção de conhecimentos, de valores, de artes).  

    As gerações mais jovens precisam, para se humanizarem, aprender o 

que já foi produzido (técnicas, maneiras de viver socialmente e cultura 

simbólica) para sua conservação, ou sua modificação ou até sua substituição, 

se for o caso e se assim a realidade na qual viverão, o exigir. 

   De acordo com esta visão, não se justifica uma educação profissional 

que se restrinja apenas a oferecer preparo técnico/produtivo, especialmente 

para crianças e jovens que estão no processo de sua educação básica. 

Dominar apenas os recursos técnico/produtivos é pouco e uma educação que 

se limite a isso, responde a uma visão economicista inaceitável da existência 

humana que privilegia apenas a função da prática produtiva deixando de lado 

as funções da prática social e da prática cultural simbólica. 

A função da prática produtiva no processo global da vida humana fez 

com que, historicamente, ela se configurasse como sendo a única 

mediadora da existência. Essa situação marca a humanidade atual: é 

o que explica a tendência dominante de privilegiar a dimensão 

econômica e condicionar ao mercado todos os aspectos da vida. 

(SEVERINO, 2012, p. 62).         

     Uma educação que vise o ser humano como um todo e não apenas 

parte dele, em especial quando se trata de educação de jovens, não pode 

deixar se levar por esta forma de reducionismo formativo que, na verdade, é 

deformativo. Estas ideias de Severino são assumidas aqui, nesta dissertação, 

como um pano de fundo das análises que são feitas dos dados colhidos junto 

aos alunos do Ensino Médio Integrado do Campus Floriano.                                                                                                                                         

    Paolo Nosella, filósofo e especialmente estudioso do Ensino Médio e, 

neste âmbito, também estudioso da educação profissional, ao comentar em 
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seu livro Ensino Médio: à luz do pensamento de Gramsci (2016), ideias 

relativas à educação onilateral (Marx), diz algo bem próximo das ideias de 

Severino: 

Portanto, a formação onilateral ou de escola unitária, para todos, é 

antes de tudo a superação da dicotomia entre o trabalho produtor de 

mercadorias e o trabalho intelectual. Obviamente a ênfase que a 

história deu à produção de mercadorias refletiu os valores 

fundamentais do modelo industrial para o qual o trabalho intelectual, 

a rigor, nem trabalho era. (NOSELLA, 2016, p. 46. Grifo do autor.) 

     Isso que ele diz, o leva a afirmar algo (idem, p. 49) quase como um 

apelo: “Em síntese, a sociedade atual, agonizante, solicita que os educadores 

ofereçam para todos os jovens uma escola que forme homens para o exercício 

pleno de sua interação com a natureza e com a sociedade” e, poderia ser 

acrescentado, para o exercício pleno de suas produções simbólicas em 

especial aquelas que os auxiliem cada vez melhor no entendimento ou 

conhecimento da realidade em que vivem, na definição esclarecida dos valores 

que devem orientar suas condutas nesta realidade e na busca das melhores 

expressões possíveis de sua sensibilidade, o que se dá de maneira especial 

através da fruição e da produção artística. 

     Que conteúdos escolares seriam adequados a estes desejos 

formativos? Nosella se pergunta a respeito e diz ser difícil, mas não impossível, 

defini-los. Ele não os define, mas chama pertinentemente a atenção para os 

desejos formativos que devem dar as adequadas direções à formação de todos 

os jovens que cursam o Ensino Médio, incluindo, aí, os jovens que buscam os 

cursos técnicos desse nível de ensino e, em especial, os jovens que buscam o 

Ensino Médio Integrado. 

Nosella (2016, p. 130) propõe o modelo gramsciano de escola para 

superação dialética da realidade atual e que a  

A proposta da Escola Unitária é a coerente e radical antítese política 

educacional contra a tese liberal, que cria um sistema escolar dual de 

ensino básico: escolas humanistas, de elevada qualidade, para os 

futuros dirigentes (poucos) e escolas profissionalizantes, de cultura 

aligeirada, para os diferentes ramos produtivos e de serviços para a 

massa trabalhadora.  
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O mesmo autor considera que não há possibilidade de implementação de 

um tipo de ensino que vise uma formação pautada em requisitos puramente 

técnicos e outra pautada em requisitos puramente intelectual porque estas 

concepções assim separadas são puras abstrações. Então “há percursos 

formativos que priorizam a racionalidade prático-utilitária e outros, ao contrário, 

que priorizam a racionalidade “desinteressada””. (NOSELLA, 2016, p. 134). 

Posto que essas abstrações feitas à revelia dos idealizadores das propostas 

dos modelos educacionais terminam alcançando finalidades políticas 

deslocadas das finalidades originárias, pois objetiva-se implementar 

exclusivamente a profissionalização no Ensino Médio Regular. (NOSELLA, 

2016).   

A meu ver, aí reside uma das possíveis causas da dissociação entre o 

que o IF tem como finalidade e aquilo o que os alunos aspiram. Porque ao 

buscarem uma formação humanista que possibilite o acesso à universidade 

esses alunos encontram uma formação fundamentada na ideia da integração 

que não integra de forma humanística e possui elementos curriculares 

disjuntivos que proporcionam essencialmente uma formação técnica. Diante 

desse quadro, a maioria absoluta dos alunos dos cursos integrados tende a 

cumprir as exigências da formação apenas para conseguir ir em frente com 

seus objetivos de formação em nível superior. Essa decisão, pelo que pude 

perceber na análise dos relatos, está estruturada de forma arraigada. E que o 

curso superior é imprescindível para a tão sonhada ascensão socioeconômica.  

O que pode estar fundamentando essa decisão é a noção bastante 

difundida que o mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais 

capacitados. E essa capacitação só pode decorrer do nível superior. E esse 

objetivo dos alunos se dissocia dos escopos dos IF‟s, mesmo que alguns 

poucos terem declarado nos relatos de minha pesquisa que desejam ir direto 

para o mercado de trabalho ao concluírem o curso. Sendo assim, a finalidade 

precípua de uma escola técnica, ou de formação profissionalizante de nível 

médio, do ponto de vista do mercado de trabalho, é formar técnicos para o 

atendimento de suas necessidades. A preferência da maioria dos alunos não se 

constitui um problema de excesso de mão de obra qualificada em nível superior 

no mercado de trabalho, posto que Sparta e Gomes (2005, p. 47) dizem que 
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O desejo do jovem brasileiro de ingressar na educação superior não 

é, em princípio, um problema, até mesmo porque o Brasil é, 

atualmente, o país da América Latina com os menores índices de 

acesso à educação superior, contando com menos de 12% da 

população com idade entre 18 e 24 anos matriculada nesse nível de 

ensino (Brasil, 2001a).    

O governo que criou os IF‟s tinha consciência que numa sociedade 

capitalista não tem como ser implantado um modelo educacional de cunho 

socialista. Por isso temos uma instituição que nasceu com finalidades que 

buscam em determinado nível proporcionar uma educação integrada que 

possibilite qualificar profissionalmente não apenas um trabalhador estritamente 

técnico, mas um homem que trabalha. Através da Lei Nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, foram criados os Institutos Federais. Na lei estão 

especificadas as finalidades, os escopos dos IF‟s. Na Seção II, “Das 

Finalidades e Características dos Institutos Federais”, no Art. 6º se definem que 

os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 

níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas 

na atuação profissional nos diversos setores da economia, com 

ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional; 

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; (BRASIL, 2008). 

Notadamente percebe-se que as finalidades são universalizantes no 

sentido que pregam o atendimento das demandas sociais. No entanto, só uma 

pequena parte dos trabalhadores tem acesso ao ensino qualificado dos 

Institutos Federais. Aliás, como reconhece o próprio MEC em seu Documento 

Base “Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino 

Médio” de 2007 quando diz que  

Uma possibilidade para os filhos da classe trabalhadora é a tentativa 

de ingresso em uma das instituições que compõem a Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica, instituições que 

historicamente atuam com referência em vários dos componentes 

que constituem a formação integral. Entretanto, tornar-se aluno 

dessas escolas não é fácil, pois a concorrência nos processos 
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seletivos é muito elevada, uma vez que a quantidade de vagas que 

podem oferecer é muito menor do que a demanda. (DOCUMENTO 

BASE, 2007, p. 26).  

E o Documento Base (2007) pondera sobre a possibilidade de 

universalização do ensino profissionalizante de qualidade quando diz que 

[...] a ampliação da oferta do ensino médio integrado nas instituições 

públicas de educação pode contribuir para uma efetiva 

(re)construção de uma identidade própria e, ao mesmo tempo, 

significativa, para a vida de seus grupos destinatários. 

(DOCUMENTO BASE, 2007, p. 27).    

Conclui-se que o direcionamento dos trabalhadores profissionalmente 

formados no nível médio para o mercado de trabalho é um princípio basilar do 

neoliberalismo e não um problema resultante da lei de oferta e procura no 

mercado de trabalho por mão de obra especializada. Assim, o aumento do 

número de unidades dos IF‟s foi uma luta para atender as demandas sociais 

como política de um governo voltado para as necessidades dos trabalhadores. 

Segundo Sparta e Gomes (2005, p. 48)   

Em função dessa situação, o aumento de vagas e a democratização 

do acesso à educação superior são algumas das metas estipuladas 

pelo Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 

10.172 (Brasil, 2001a). Tais metas estão associadas a programas 

governamentais como o Universidade para Todos – PróUni – (Brasil, 

2004b), que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de 

educação superior a alunos de baixa-renda egressos de escolas 

públicas, e o Sistema Especial de Reserva de Vagas (Brasil, 2004c), 

que institui reserva de vagas nas instituições públicas federais de 

educação superior para alunos egressos de escolas públicas, com 

cotas específicas para negros e indígenas.  

2. O que dizem os documentos oficiais.    

           Os Institutos Federais foram criados com o escopo de oferecer uma 

educação de qualidade àqueles que necessitam ingressar nas instituições 

públicas como meio único de terem uma formação técnica visando o ingresso 

no mercado de trabalho. Esta é a via que seguem os trabalhadores e seus 

filhos por vivermos numa sociedade cindida em classes sociais. É esta a 

finalidade dos Institutos Federais que permeia a cabeça dos trabalhadores e de 

seus filhos em consequência de uma massiva mensagem difundida através dos 
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meios de comunicação e outras instituições como famílias, igrejas, empresas... 

Quem detém o poder econômico, ou dele participa, segue outra via que é mais 

ampla na formação educacional que prepara para a vida e o exercício do 

poder. Aos trabalhadores, tradicionalmente, se destina uma educação 

elementar e, no caso do Ensino Médio Profissionalizante, de base tecnicista. 

Forma-se exclusivamente para o mercado de trabalho sem os conhecimentos 

necessários à compreensão da realidade em que estão situados e que 

poderiam levá-los a transformá-la, ou seja, sem os conhecimentos de cultura 

geral. Estes são destinados àqueles que, no futuro, substituirão os que 

exercem o poder hoje.  

           Este tipo de educação reforça a reprodução da realidade que sempre 

beneficia aos que têm o poder de reproduzi-la em seus aspectos mais 

estruturais: as relações sociais, políticas, econômicas e culturais.  

           Dentro deste quadro, os Institutos Federais surgem como uma 

possibilidade de oferecer uma educação integrada, nem sempre vista com “boa 

vontade” por certos segmentos sociais, que permita uma formação técnica com 

conhecimentos voltados também para a formação geral do cidadão consciente 

de si, dos outros e sua realidade. Uma possibilidade que pode ser vislumbrada 

em passagens de alguns documentos oficiais relativos à Educação 

Profissional, especialmente os mais recentes. Algumas dessas passagens são 

trazidas aqui, a seguir. 

Como foi mostrado no Capítulo Primeiro, inicialmente a ideia de formação 

profissional era vista como forma de controle social e como política de cunho 

assistencialista. Aos poucos agregou-se a ideia de preparação de mão de obra 

tecnicamente especializada para atender as necessidades do mercado, seja 

ele o relacionado à base econômica agrária, seja, mais adiante, aos inícios e 

desenvolvimento de uma economia também industrial e de serviços. Mas, esta 

preparação de mão de obra até bem pouco tempo, como foi dito no Capítulo 

Primeiro (vide página 50) foi “feita a partir do modelo fragmentador dos 

conhecimentos formando uma massa de trabalhadores completamente 

desconhecedora da realidade em que está inserida, visto que a finalidade é 
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formar mão de obra para assumir funções subalternas no mercado de 

trabalho”.   

    Nos documentos oficias a respeito da Educação Profissional, teria 

havido ao menos algumas brechas voltadas a uma oferta de educação de 

trabalhadores vistos também e principalmente como seres humanos integrais 

com direito a uma formação cultural geral?  

    Conforme foi apontado no Capítulo Primeiro, em seu item 2, mais 

precisamente à página 59, a partir de 2008, com  a criação dos Institutos 

Federais de Educação Ciência e Tecnologia (Lei nº 11.892 de 29/12/2008), há 

um novo direcionamento possível para a Educação Profissional no Brasil. Ao 

menos na letra da Lei e nas possibilidades que se vislumbra de sua 

interpretação. Essas possibilidades são reforçadas pelos dizeres de Vidor et al 

(2011), já citados à mesma página 59: 

O foco dos Institutos Federais é a promoção da justiça social, da 

equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão 

social, bem como a busca de soluções técnicas e a geração de 

novas tecnologias. Essas instituições devem responder, de forma ágil 

e eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, por 

difusão de conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos 

produtivos locais. 

Os comentários que apresentei ali, em seguida a esta citação e 

concordando com os dizeres de Vidor et al. (2011), apontam para a direção das 

possibilidades acima mencionadas. Ali eu disse que, a partir desta nova 

legislação se percebe ser possível direcionar a educação profissionalizante 

para algo mais próximo em direção a uma sociedade mais justa onde as 

relações sociais, políticas e econômicas não fossem determinadas pela busca 

de mão obra apenas treinada tecnicamente e sim, pela busca de seres 

humanos formados como tais, de maneira o mais possível integrada em todas 

as dimensões que devem ser buscadas em sua educação. 

Um aceno nessa direção estaria, em meu juízo, contemplado no que diz 

Rêgo (2009, p. 111), também já citado, ao mencionar como objetivo formativo 

do Instituto Federal do Piauí o seguinte:  
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[...] ministrar a educação profissional técnica de nível médio, cursos 

de educação continuada para trabalhadores, realizar pesquisa e 

desenvolver atividades de extensão em articulação com o mundo do 

trabalho e os seguimentos sociais, ministrar em nível de educação 

superior: cursos superiores de tecnologia, de licenciaturas, 

bacharelado, engenharia e cursos de pós-graduação. 

 Um objetivo com esta abrangência, permite pensar em processos de 

formação humana mais amplos e na direção que aqui defendo. A partir daí é 

que se pode afirmar que o projeto político dos Institutos Federais pode ser 

entendido como uma alternativa à educação de exclusiva formação técnica. 

Esta é uma educação pautada na formação profissional restrita aos interesses 

do mercado visando em primeiro plano uma mão de obra de qualidade 

produtiva sem capacidade intelectual de compreender a sua situação no 

mercado de trabalho e na sociedade. Desde a LDB de 1961 até a de 1996 as 

discussões entre os grupos sociais e suas finalidades específicas em torno de 

que tipo de educação devemos ter, após os longos anos de interrupção da 

democracia, mostram os interesses de classes em conflito que se opõem na 

definição do escopo da educação pública. É o que afirma Pacheco no 

documento “Perspectivas da educação Profissional técnica de nível médio. 

Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais.”  

Na esfera educacional, a principal polêmica continuou a opor, de um 

lado, os partidários de uma educação pública, gratuita, laica e de 

qualidade para todos, independentemente da origem 

socioeconômica, étnica, racial etc.; do outro, os defensores da 

submissão dos direitos sociais, em geral, e, particularmente, da 

educação, à lógica da prestação de serviços, sob a argumentação da 

necessidade de diminuir o Estado que gasta muito e não faz nada 

benfeito. (2012, p. 17).  (Grifo do autor). 

 Na sua acepção e na minha, o lado ao qual eu me filio, deve ser o 

primeiro, ou seja, o lado que defende “uma educação pública, gratuita, laica e 

de qualidade para todos, independentemente da origem socioeconômica, 

étnica, racial, etc.”, conforme é dito na citação. É nessa perspectiva que julgo 

deva ser pensada a Educação Profissional pautada em um modelo integrador 

da formação para o trabalho (sem exploração), para participação social (sem a 

dominação) e para a produção e fruição dos bens culturais simbólicos (sem a 

alienação ideológica) na esteira do que propõe Severino (2012).     
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 Uma educação com tais finalidades não tem como ser efetivamente 

implantada, de maneira fácil ou sem lutas, numa sociedade cujo modo de 

produção seja o capitalista. Mas, mesmo sabendo disso, um governo com 

tendências socialistas, ou com finalidades opostas aos valores puramente 

neoliberais, propôs, à época, uma educação que atendesse os requisitos do 

mercado e ao mesmo tempo comtemplasse as expectativas daqueles que 

desejam a realidade o mais próximo possível do nível de igualdades sociais. 

Uma educação integrada onde seja buscada a formação do homem criativo, 

bem formado, capaz de trabalho que o dignifique e não o “coisifique” e que 

atue socialmente visando à totalidade dos humanos.  Aqueles aos quais se 

destina esse tipo de educação devem incorporar os valores fundamentais de 

uma sociedade que se deseja justa e promotora de emancipação de todas as 

limitações que ainda pairam sobre tantos seres humanos.  

          Este novo projeto de Educação Profissional, no meu entendimento, 

indica uma proposta de contemplar as várias finalidades dos grupos sociais 

antagônicos que compõem a sociedade numa tentativa de uma saída dialética 

para um ensino que não negue a preparação técnica e nem a preparação mais 

geral, visando trilhar a via dialética em que essas duas forças se debaterão 

numa luta constante que poderá levar a uma síntese unificadora. Pacheco 

(2012, p. 67) diz que: 

Portanto, a educação profissional não é meramente ensinar a fazer e 

preparar para o mercado de trabalho, mas é proporcionar a 

compreensão das dinâmicas sócio-produtivas das sociedades 

modernas, com as suas conquistas e os seus revezes, e também 

habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico de 

profissões, sem nunca se esgotar a elas.  

Apresentados esses pressupostos, defendemos que o projeto 

unitário de educação profissional não elide as singularidades dos 

grupos sociais, mas se constitui como síntese do diverso, tendo o 

trabalho como o primeiro fundamento da educação como prática 

social. (Grifos do autor) 

 Esse apelo integrador de uma educação que contemple a formação 

técnica e a geral e, nessa integração, atenda, além das demandas de mercado, 

também as demandas fundamentais de formação humana, pode levar a um 

entendimento que deve confrontar e integrar as aspirações e anseios dos 
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trabalhadores e seus filhos em relação ao que esperam da educação oferecida 

pelos Institutos Federais e as finalidades de uma educação integrada nos 

termos acima mencionados.  

         Dizendo de outro modo, uma educação integrada proposta como antítese 

à educação pautada nos princípios neoliberais comporia a díade dialética 

levando adiante a perspectiva de uma síntese que não está posta 

definitivamente, mas apenas como proposta de superação da sociedade 

existente. Pois não se pode garantir a síntese em face das imprevisibilidades 

decorrentes da força daqueles que detêm o poder econômico, cultural e jurídico 

em reverter o processo que se pôs a caminhar nos governos de Lula e Dilma, 

por exemplo. Exemplo disso é o golpe parlamentar de 2016 que tem como uma 

de suas finalidades primeiras desconstruir toda a estrutura ideológica e os 

escopos políticos dos Institutos Federais. Como expõe Nosella (2016, p. 103) 

esclarecendo a relação entre tese e antítese e a inadequação de se determinar 

previamente qual será a síntese do processo dialético,  

Nem mesmo as férreas leis materialistas da economia conseguem 

desenhar a história futura, porque o livre arbítrio e a fortuna (o acaso) 

interferem continuamente de forma imprevisível. 

 Desse modo, a discussão de fundo desta dissertação se dá, na verdade, 

como um esforço de contraposição ao poder de convencimento que a 

sociedade capitalista tem de manipular as necessidades, os valores e as 

aspirações dos trabalhadores afirmando que a educação ideal é aquela que 

prepara os jovens para o mercado de trabalho. Aspira-se, aqui, opor-se a este 

discurso e a pesquisa feita revela o que os alunos aspiram em termos de 

educação e que essa aspiração é convergente com a proposta da educação 

integradora. Pois, na educação integradora, segundo Pacheco (2012, p. 53): 

As diferentes falas convergem também para os desafios do 

relacionamento social e político que a EPT deve construir e manter 

com as forças vivas da sociedade, a começar pelas necessidades 

dos seus alunos e das comunidades implicadas; da articulação com 

as políticas de desenvolvimento, de democratização dos meios de 

produção, educação básica, trabalho, meio ambiente, ciência, 

tecnologia, cultura e inovação; e da universalização de suas políticas, 

não restritas à luta contra a pobreza, mas inseridas nas mobilizações 



78 
 

 

 

pela construção de projetos políticos, econômicos e pedagógicos 

alternativos de sociedade. 

 O que se pretende é ressaltar as contradições entre aquilo a que uma 

grande parte da população aspira, que é uma educação para o ingresso no 

mercado de trabalho, e seu desejo de mudança do tipo de sociedade e de 

governo e de políticas segregadoras que relegam essa mesma população à 

situação de penúria.  

 O projeto político dos Institutos Federais, dentro dessa visão até aqui 

apresentada, é complexo e dinâmico. Complexo porque tenta ser uma antítese 

ao modelo tecnicista, neoliberal, meramente formador de trabalhadores para 

assumirem suas funções subalternas na estrutura econômica sem 

compreensão da situação em que estão subjugados. Dinâmico porque se 

propõe formação permanente dos trabalhadores o que, se feito na direção aqui 

defendida, seria um grande auxiliar na direção da conscientização de seu papel 

na sociedade e despertaria a consciência desses alunos para suas verdadeiras 

necessidades e aspirações. Como diz Pacheco (2012, p. 30): 

O itinerário formativo é aqui compreendido como a definição do 
roteiro de estudos em um plano de formação continuada, ou seja, a 
descrição de percursos formativos que o estudante poderá cursar no 
interior de processos regulares de ensino, possibilitando sua 
qualificação para fins de exercício profissional e/ou prosseguimento 
de estudos. Os itinerários devem ser organizados de forma 
intencional e sistemática, estruturando ofertas educacionais que 
possibilitem ao estudante uma trajetória de formação coesa e 
contínua.   

 Sim, é isso o que se espera e é essa a luta que julgo deva ser 

implementada: ela se dá no interior das unidades dos campi dos Institutos 

Federais ao serem organizados, de forma intencional e sistemática, que 

estruturem os tais itinerários formativos de tal modo que ofereçam trajetórias de 

formação contínua na direção das perspectivas aqui defendidas. Isso, entendo, 

é possível e depende, em grande parte dos educadores desses campi.    

          O Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) não 

possui especificamente um Projeto Político Pedagógico (PPP) nos moldes 

preconizados pela LDB. Os Institutos Federais por formarem uma rede 

possuem uma multiplicidade de necessidades decorrentes da diversidade de 
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locais onde estão situados e também dos níveis de ensino que oferecem. 

Desse modo, o que existe é um documento com as diretrizes orientadoras de 

todas as atividades a serem realizadas pelos campi que assume função 

equivalente ao PPP. Esse documento é o Estatuto do IFPI que é corroborado 

pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O Estatuto foi aprovado 

pelo Conselho Superior através da Resolução nº 1, de 31 de agosto de 2009 e 

publicado na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 168 de 2 de setembro de 

2009.   

         Este documento está publicado no site da Instituição e contém 

informações institucionais e organizacionais inclusive orientações relativas aos 

encaminhamentos a serem observados na organização dos cursos a serem 

oferecidos e é de consulta pública. Dele foram retiradas algumas passagens 

que servem aos propósitos da pesquisa. 

       Uma primeira delas diz respeito a atuação e os princípios norteadores do 

IFPI e que consta do capítulo II, artigo 3º 

I - compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 

preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática;  

II - verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a 

extensão; 

III - eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do 

conhecimento científico, tecnológico, artístico-cultural e desportivo e 

suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; 

IV - inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e 

deficiências específicas; 

V - natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da 

União. 

Desse modo, as finalidades do Instituto Federal ainda que pautadas nas 

determinações sociais abrem espaço para que os alunos lancem mão de 

buscar realizar suas aspirações e sonhos. Mesmo que esses sonhos sejam os 

de se formarem em nível superior e entrarem no mercado de trabalho.  
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         Outro documento que fixa diretrizes para o trabalho educacional dos 

campi do IFPI é o seu Regimento Interno que foi aprovado pelo Conselho 

Superior (CONSUP) através da Resolução 019 de 24/11/2011.  

O Regimento Interno Geral do Instituto Federal do Piauí (IFPI) é um 

manual que descreve, de forma estruturada e sistemática, as 

descrições sumárias e as competências das unidades 

organizacionais pertencentes à estrutura organizacional, conforme 

estrutura organizacional aprovada pela Resolução nº 019/CONSUP e 

Portaria da Reitoria nº 1203, de 24/11/2011, publicadas no Boletim de 

Serviço Edição Extra nº 04, de 24/11/2011.  

No Capítulo II, Das Finalidades e Características, o RIG do IFPI 

estabelece as suas finalidades e características baseado no “Art. 6º, da Lei nº 

11.892, de 29/12/2008.”  

I – ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 

níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à 

atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase 

no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

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; 

III – promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior, otimizando a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV – orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

V – constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 

ciências em geral e de ciências aplicadas, em particular, estimulando 

o desenvolvimento do espírito crítico, voltado à investigação 

empírica; 

VI – qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 

ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 

capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das 

redes públicas de ensino; 
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VII – desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

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

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico 

e tecnológico; 

IX – promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 

ambiente. 

         Ao se levar em conta alguns desses itens que firmam finalidades da 

educação profissional a ser ofertada, chamam a atenção alguns dizeres tais 

como: formar e qualificar cidadãos “com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional”; promover, além da educação 

profissional em nível médio, também a educação superior; 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; estimular o 

desenvolvimento do espírito crítico; realizar e estimular a produção cultural.  

Estes dizeres apontam para finalidades, assim entendo, que não se 

limitam apenas à formação de profissionais capazes de repetição quase 

mecânica de procedimentos técnicos. Formar cidadãos voltados ao 

desenvolvimento socioeconômico implica, por certo, voltar a atenção não 

apenas para o econômico, mas, também, para o social em geral o que implica 

uma formação cultural geral. Promover a educação superior abre novas 

perspectivas para os Institutos Federais e exige formação dos jovens do Ensino 

Médio, em especial do Ensino Médio Integrado, que contemple aspectos mais 

amplos que não os do preparo imediatista para a aplicação de técnicas. 

Orientar a oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos sociais e culturais locais implica igualmente colocar nos conteúdos a 

serem trabalhados no Ensino Médio, pautas culturais e outras de formação 

geral. Que dizer, então, da finalidade de estimular o desenvolvimento do 

espírito crítico e da produção cultural. 
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        As finalidades formativas, por certo, se ampliaram e podem e devem ser 

evocadas na direção de uma formação cultural geral que inclua a boa formação 

para o trabalho nos termos já apresentados relativos a esta formação.   

       Além do Regimento Geral, outros dois documentos oficiais do IFPI são os 

assim denominados: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

Organização Didática.  Eles trazem o perfil, as finalidades, os meios, os valores 

e a contribuição de toda a comunidade ifipiana para esse objetivo.  

       Na Introdução do PDI é dito que ele 

[...] constitui um instrumento de gestão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), contendo como 

fundamentação o cumprimento da missão institucional e a 

consecução dos objetivos organizacionais, por meio de quatro 

vertentes: a manutenção do funcionamento do IFPI; a melhoria dos 

processos de trabalho e da efetividade dos resultados; a expansão 

quantitativa e qualitativa da oferta de serviços já existentes e/ou a 

inclusão de novos serviços; o desenvolvimento das atividades e dos 

processos.  

 Para sua elaboração foram convidados a participar: os professores, os 

técnicos administrativos e os alunos. Cada um defendendo, na construção do 

documento, as demandas concretas e possíveis de cada grupo a partir da 

realidade econômica e administrativa da instituição. Sem perder de vista os 

objetivos políticos e educacionais que o IFPI, como escola pública, deve ter 

para aqueles que dela necessitam. O PDI foi aprovado através da Resolução 

do CONSUP nº 69 de 16 de dezembro de 2014.  O PDI está estruturado em 

doze capítulos dentre os quais cabe ressaltar o terceiro capítulo que contém o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Ele reforça as finalidades mais 

alargadas da Educação Profissional, já mencionadas a partir dos outros 

documentos oficiais e são apresentadas, a seguir como fechamento desta 

busca das aberturas que compete a cada profissional dos cursos do IFPI saber 

utilizar na direção de uma educação que vise realmente a aquela formação 

geral cultural à qual se fez referência até agora.    

Tendo como horizonte uma ação educacional crítica, voltada para a 

formação cultural geral dos jovens que demandam aos cursos dos diversos 



83 
 

 

 

campi do IFPI, os educadores que neles atuam, se de acordo com as 

perspectivas aqui levantadas, precisarão efetivamente trabalhar para que se 

consiga alcançar o horizonte almejado possibilitando uma transformação nas 

atuais condições em que a educação profissional está assentada.  

Resta saber, agora, se as aspirações dos alunos e, no caso da presente 

pesquisa, se os alunos concluintes do Curso Médio Integrado do Campus 

Floriano, apresentam aspirações consonantes com estes horizontes aqui 

traçados e que se vê como horizontes plausíveis de serem afirmados como 

horizontes a serem perseguidos pelo trabalho educacional do próprio Instituto 

Federal a partir da leitura feita dos documentos oficias relativos à Educação 

Profissional e dos documentos oficiais do próprio Instituto que deve ser 

coerente com a mesma.  

Quer se saber, ainda, se as aspirações desses jovens se coadunam com 

o propugnado por certa literatura relativa à Educação Profissional a ser 

ofertada no Ensino Médio.  

O próximo capítulo apresentará além do percurso do estudo de caso 

realizado, os dados colhidos junto a uma parcela desses jovens. 
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CAPÍTULO III  

 A BUSCA DA FALA DOS JOVENS. 

1. O caminho percorrido.  

          Houve um caminho percorrido na busca dos dados que foram julgados 

necessários para se mostrar as aspirações de parcela dos jovens estudantes 

concluintes de curso de Ensino Médio Integrado de um dos campi do Instituto, 

ou seja, do Campus Floriano. E de forma correlata fazer uma breve avaliação 

de possível integração ou dissociação entre os escopos ou finalidades da 

Educação Profissional oferecida e a ser oferecida no Instituto Federal do Piauí 

e as aspirações dos alunos. 

         Este caminho envolveu uma parte constituída por uma pesquisa 

bibliográfica e por uma pesquisa documental. Outra parte foi constituída por 

entrevistas semiestruturadas realizadas com 12 alunos. Os concluintes do 

Ensino Médio Integrado do Campus Floriano formam um universo de 4 turmas 

com 30 alunos por turma (120 alunos no total). 10%, portanto, desses alunos, 

foram entrevistados dentro das possibilidades objetivas conseguidas. Foram 

escolhidos aleatoriamente 3 alunos de cada turma. 

      Tratou-se, portanto, de um estudo de caso.   

      Os resultados das pesquisas bibliográfica e documental foram 

apresentados nos capítulos 1 e 2. Os resultados das entrevistas serão 

apresentados, neste capítulo, após a apresentação de alguns outros detalhes 

relativos às entrevistas realizadas.  

         Dentre estes detalhes, julgo necessário dizer o que segue.   

         Inicialmente, após a escolha e consentimento dos alunos, foi feita uma 

conversação inicial com eles, expondo os objetivos da pesquisa e me 

colocando à disposição para perguntas e dúvidas. 

         Nessa primeira conversa, foram expostas brevemente ideias relativas ao 

valor atribuído ao trabalho na Antiguidade, na Idade Média e na Modernidade. 
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Foi dito que o ato de trabalhar nem sempre esteve associado a um valor 

humano e que só historicamente é possível compreender por que somos hoje 

educados para o trabalho. Que há formas de se compreender o trabalho em 

nossa sociedade e várias interpretações sobre como o trabalho pode ser visto 

como uma atividade que nos engrandece ou que nos torna incompletos. Que 

nem sempre temos a oportunidade de escolher uma atividade profissional que 

seja a expressão de nossos sentimentos e com a qual nos identificamos. Foi 

feita uma breve exposição sobre a finalidade dos Institutos Federais como 

instituição formadora de trabalhadores de nível médio e as dificuldades de se 

ter emprego nas várias áreas de trabalho, seja de nível médio ou superior. E 

que é fundamental cada qual descobrir com qual profissão tem mais 

identificação para que possa buscá-la e nela se poder realizar da forma mais 

prazerosa possível.  

           Ao final foi explicado que o objetivo dos relatos é permitir identificar 

quais são as aspirações que os alunos do curso Médio Integrado do IFPI 

Campus Floriano têm em relação ao seu futuro após o término do curso. E que 

a importância da pesquisa da qual estavam participando reside no esforço de 

buscar apontar as congruências ou discrepâncias entre o escopo educacional 

do IFPI Campus Floriano e as aspirações dos alunos.  

          Isso feito foi solicitado que cada um dos alunos elaborasse um relato 

escrito de suas experiências expondo suas aspirações quando do ingresso no 

curso do Ensino Médio Integrado no IFPI Campus Floriano. Foi explicado que o 

relato deveria conter informações sobre as influências que os levaram a 

escolher o IFPI Campus Floriano; se a escolha do curso técnico integrado ao 

médio refletia suas aspirações em relação ao ingresso no nível superior em 

algum curso correlato ao curso técnico; se havia ou há, dentre suas aspirações, 

o desejo de ascensão social e econômica; se conheciam o possível mercado 

de trabalho para quem conclui o Ensino Médio Integrado.  

           Em seguida foram feitas ainda algumas perguntas a eles e suas 

respostas foram registradas.  
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 Parti da presunção de que os alunos do 4º ano já têm em vista, com 

maior clareza, os caminhos que pretendem seguir, uma vez que a experiência 

e as informações que buscam sobre as profissões já lhe deram maior clareza 

às suas escolhas. Os alunos do IFPI Campus Floriano ingressam na instituição 

na 1ª série do ensino médio / integrado e terminam o curso ao concluírem a 4ª 

série. Portanto, não foi necessário fazer classificação entre os alunos, posto 

que raramente há alunos vindos de outros campi transferidos. E tampouco os 

alunos podem ingressar em alguma série já no meio do curso. A característica 

curricular dos cursos do IFPI Campus Floriano, por ser uma escola 

profissionalizante, não permite que os históricos dos alunos de outras 

instituições sejam aproveitados mesmo já tendo concluído a 3ª série do ensino 

médio em sua escola de origem. Nesse caso a opção seria os cursos técnicos 

subsequentes. Enfim, são todos alunos que cursaram o curso médio / integrado 

na mesma instituição. Não houve separação por sexo, idade ou condição 

socioeconômica.  

 A realização da entrevista semiestruturada foi escolhida por possibilitar 

que houvesse uma conversação preliminar esclarecedora das intenções e 

objetivos e, também, por permitir aos alunos que pudessem expressar as suas 

idiossincrasias sem receio de expô-las, o que poderia causar inibição ou 

constrangimento. Segundo Triviños (1987, p. 146), esse tipo de entrevista 

semiestruturada:  

[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 

amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 

surgindo, à medida que se recebem as respostas do informante. 

Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 

seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 

colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 

conteúdo da pesquisa. 

 Na verdade, houve uma “criação” em relação ao modelo usual de 

entrevista semiestruturada: efetuou-se uma conversa inicial com perguntas e 

comentários, teve a produção de um relato escrito por parte dos alunos e 

também, uma sequência de perguntas após a elaboração do relato.  



87 
 

 

 

        Com isso se pretendeu atingir o objetivo de procurar saber o que 

pretendem os alunos que estão terminando o Curso Médio Integrado do 

Campus Floriano. Quais os sonhos deles. As suas aspirações ao concluírem o 

curso, ou seja, se pretendem ingressar no mercado de trabalho e assumir as 

funções para as quais os cursos os prepararam, ou se pretendem seguir 

estudando e, dessa forma, ingressar numa universidade.  

         Alcançado esse objetivo, buscou-se, após a análise dos dados à luz das 

ideias das referências teóricas obtidas com a pesquisa bibliográfica, responder 

ao problema desta pesquisa que é: As aspirações dos alunos, em especial, os 

que buscam o Ensino Médio Integrado no Campus Floriano, podem ser 

conciliadas com os escopos educacionais do IFPI?  

         O confronto entre finalidade da instituição e as aspirações dos alunos é 

fundamental para elucidar se as políticas públicas educacionais levam em 

consideração as demandas sociais e não apenas as necessidades do mercado 

de trabalho. Se tradicionalmente o ensino profissionalizante tem como 

finalidade atender as necessidades do mercado de trabalho sem levar em 

consideração as aspirações daqueles que serão formados para atuarem como 

trabalhadores, então surge um problema educacional que é essa discrepância 

entre finalidade e aspirações. Numa sociedade realmente democrática a 

educação para o trabalho deve ter como base a formação humanística e 

política, visando à ação técnica e política, segundo Gramsci.  

2. Apresentando os dados. 

Serão apresentados, a seguir, em quadros, os dados colhidos nos 

questionários e entrevistas com os alunos. Esses dados são trechos dos 

relatos dos alunos e foram organizados em categorias conforme se pode 

observar nos quadros que se seguem. 
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Categoria  Relatos dos alunos 
 

Influência Afetiva Fui bastante influenciada pelos familiares que já estudaram no 

Instituto. Meus pais, sobretudo, visaram um ensino de qualidade 

pra mim, então, com todas as opiniões positivas sobre a escola, 

eu vim para cá. Fiz uma pesquisa sobre o Instituto e descobri o 

que ele tinha para me oferecer. (Aluna 1).  

Desde o nascer, sempre fui rodeado da minha família que ao 

longo dos anos exerceu influências sobre mim, com um destaque 

importantíssimo para a minha mãe, que foi fundamental na minha 

decisão em optar pelo ensino do IFPI. (Aluno 3).     

As minhas primeiras influências em relação ao IFPI foram ainda 

no início do ensino fundamental. Parentes (primos e tios) 

estudaram na instituição e me recomendaram pela qualidade dos 

professores e boa estrutura física e minha família também me 

incentivou para ingressar. (Aluno 4).  

As primeiras influências que eu tive ao querer vir estudar no IFPI 

foi dos familiares, pois alguns já estudavam aqui e me contavam 

sobre a escola, sobre os professores e sobre o curso o qual eu 

escolhi. (Aluna 5).   

“Por influência da minha mãe, da escola que cursei a 8ª série e 

amigos”. (Aluna 6). 

Vir estudar no IFPI não era uma vontade pessoal, porém minha 

mãe sempre quis muito que eu estudasse na instituição. (Aluno 

7). 

Assim que comecei a estudar, meus pais sempre quiseram que 

eu estudasse em escolas que me fizessem crescer, aprender a 

grade curricular proposta e já sair preparada para um bom 

emprego. Vi no IFPI esta oportunidade, logo minha antiga escola 

me falava muito a respeito de como era estudar no Instituto 

federal, com isso resolvi ser ingressante. (Aluna 8). 

Eu sempre tive vontade de estudar no Instituto porque uma prima que já 

estudou aqui me falava sempre como era a escola. (Aluna 9).  
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Categoria Relatos dos alunos 

 
Expectativas  
e Realidade 

Quando ingressei na escola achei que o curso era totalmente diferente, 

algo mais ligado à parte de hardware, porém, tem uma ligação mais 

firme com programação, sistema, etc. Mas aprendi a gostar do curso e 

sempre tem o que oferecer. (Aluna 1).  

 

Ao entrar no Instituto eu não conhecia bem o curso que escolhi, e por 

isso me decepcionei um pouco. Eu esperava que houvesse mais visitas 

técnicas, entretanto nunca fui a uma. (Aluna 2).  

[...] o curso técnico precisa ser modernizado, já que apresenta 

disciplinas e estruturas de laboratório obsoletas (oficina) e alguns 

professores estão utilizando pouco a parte prática em relação ao curso 

técnico. Contudo, nos demais quesitos apresentam um desempenho 

excelente, pelo quadro de professores e pela biblioteca. (Aluna 4).  

A instituição superou as minhas expectativas. Aqui eu tive experiências 

Dentre os cursos que a escola oferta não consegui encontrar uma área 

que me atraísse, então escolhi o curso que meus amigos optaram. 

(Aluna 10).  

As influências vieram de amigos que estudavam na mesma turma 

escolar e de alguns professores. (Aluna 11).  

Confesso que no Ensino Fundamental minha visão de mundo era bem 

estreita e, portanto, não me importava muito aonde eu iria cursar o 

Ensino Médio, mas só não queria ir para as escolas do estado (por 

causa da má fama do baixo ensino escolar e da segurança). Lembro-

me que no 9º ano a professora Keyla Alves foi avisar na minha turma 

sobre o exame classificatório e a partir de então decidi que ia estudar e 

tentar entrar nessa maravilhosa escola. Bem antes disso, por acaso, eu 

fui a um aniversário bem em frente à instituição e eu fiquei observando, 

e fiquei maravilhada com essa grandiosa estrutura. 

Realizei o teste e fui convocada. Fiquei tão feliz porque ia estudar 

nessa escola, tão linda, que nem parece estar realmente instalada na 

cidade. (Aluna 12).     
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que jamais imaginava vivenciar. Quanto ao curso, é muito bom em 

relação à temática, mas o processo de aprendizagem deixa a desejar 

por falta de aulas práticas. (Aluna 6).  

Infelizmente, o Instituto Federal não correspondeu à maioria de minhas 

expectativas. Ao adentrar a instituição almejava um ensino mais 

rigoroso, de qualidade e principalmente que a escola provesse de outros 

meios de ensino para auxiliar o aprendizado. Porém, o que ficou notório 

nesses quatro anos como discente deste local é que algumas ementas 

simplesmente não conseguem sair do papel. E isso é prejudicial ao 

alunado e aos demais servidores. Digo isso porque vários professores já 

me relataram sobre o descaso do governo ante seus salários e 

principalmente com investimentos na área da educação em geral. Isso 

desestimula toda a comunidade porque alguns dos nossos direitos estão 

sendo burlados. Enquanto isso acontece, boa parte dos mestres e 

doutores se esforça para dar, segundo as condições que a escola 

prover, uma educação de qualidade. Eles fazem o melhor, mas nós 

sabemos o quanto estaríamos à frente se os investimentos certos 

abrangessem o âmbito educacional. Apesar de todos os contratempos 

percebo o quanto o IFPI foi essencial para meu desenvolvimento social. 

(Aluna 10).    

Na verdade em termo de conhecimento, disciplina para estudar, 

maturidade em relação a ter sonhos de fazer um ensino superior, de 

querer ir para outro lugar, ter mais responsabilidade, o IFPI me ajudou 

bastante, mas deixa muito a desejar em relação ao curso. O curso 

acaba se tornando uma utopia, pois não temos aulas práticas. É algo 

que não sai do quadro, isso deixa a desejar porque muitos alunos 

quando entram pensam no curso técnico como algo que lhe vai abre 

portas no mercado de trabalho. (Aluna 11). 

[...] Depois que entrei, conheci a realidade daqui e tive contato com 

algumas matérias. A minha visão de mundo expandiu-se 

grandiosamente e cresci como ser humano de forma exponencial. Era 

como se eu tivesse com um tapa-olho e essa escola veio e tirou. Ela 

ultrapassou as minhas expectativas. Eu pensava que seria um simples 

ensino médio com matérias chatas e fórmulas gigantes. Mas, realmente 
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isso tem e muito, mas a temporada aqui não resume-se apenas a isso, é 

bem mais. Mais conhecimento, experiências e tudo de bom. Claro que 

não foram só flores, já sofri e chorei muito com medo de ser reprovada 

por causa de matemática no 1º e 2º anos, foi um terror. Aflição ao 

extremo, mas deu certo. E carrego comigo essas experiências como 

sendo positivas, afinal, amadurecemos com o sofrimento. (Aluna 12).    

 

 

 

Categoria Relatos dos alunos 

 
Hesitações  
e Convicções 

Foi aprender o máximo de conhecimentos relacionados ao curso para 
que eu possa usar no mercado de trabalho, além de desenvolver 
sistemas, artigos, participar de programas de pesquisa. (Aluna 1). 

Durante o curso eu pretendo aproveitar ao máximo tudo o que é 

repassado pelos professores para futuramente conseguir aplicar esses 

conhecimentos de informática em outras áreas. (Aluna 2). 

Entrei no curso de Edificações e até hoje não está correspondendo às 

minhas expectativas, não pelo pela qualidade de ensino, mas por não 

ser a área que pretendo dar continuidade futuramente. Mesmo não 

tendo afinidade com o curso ao longo desses anos, procurei sempre 

me sair bem e dar o meu melhor. Fui estudando e aproveitando tudo 

que o curso tinha a me oferecer com sua ótima estrutura de salas e 

laboratórios. Mesmo não tendo afinidade, pretendo concluí-lo com êxito 

para que se em um futuro bem próximo meus planos não saírem como 

o planejado, terei mais oportunidade no mercado de trabalho na 

construção civil com o técnico concluído. (Aluno 3).  

Eu desejo receber o certificado tanto do Ensino Médio quanto do 

técnico e logo após me formar desejo trabalhar na área. (Aluno 7). 

Pretendo trabalhar em alguma área relacionada ao técnico e quero 

cursar o superior, mas o superior não é na mesma área do técnico. 

(Aluna 9).  

De início [a aspiração] era ter esse curso técnico para poder trabalhar e 

até mesmo ter uma visão do que seria estudar Engenharia Elétrica ou 

Mecânica. Agora, depois desse curso, meu objetivo é ingressar na 

universidade e estudar o curso de Psicologia em Brasília. (Aluna 11).  
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Pretendo concluir meu curso para futuras ajudas financeiras durante o 

período de faculdade na qual quero ampliar meu curso [Edificações], 

cursando Engenharia Civil, podendo trabalhar em grandes construções 

ou até mesmo de pequeno porte. E posso também ser professora, 

repassar tudo o que aprendi desde os 4 anos do curso técnico até o fim 

da faculdade. (Aluna 8).  

Durante o curso me dediquei principalmente às práticas, já que estas 

são fundamentais. Após a conclusão pretendo seguir outra área 

(Direito). Apesar disso, considero importante o conhecimento adquirido 

para o decorrer da minha vida profissional. (Aluno 4). 

Em relação ao curso, é ótimo, porém, não quero seguir na área 

[Informática]. Não é algo que me contagia para fazer sempre. Vou 

realizar a prova do Enem e jogar a minha nota para cursos que almejo 

(Psicologia ou Administração). (Aluna 12).  

O sonho de fazer o curso técnico em Eletromecânica está quase sendo 

concluído, mas não pretendo trabalhar com o curso técnico e nem 

mesmo fazer curso superior na mesma área, pois gostei do técnico 

(apesar da falta de aulas práticas), mas não pretendo seguir na mesma 

área de atuação futuramente. (Aluna 5).   

Eu já desejei continuar na área [Meio Ambiente] fazendo um curso 

superior de Gestão Ambiental, mas agora pretendo seguir outra área. 

(Aluna 6). 

 

 

 

Categoria Relatos dos alunos 
 

Objetivos  
Imediatos 

O curso que escolhi, embora não seja na área da Informática, oferece 

amplas alternativas no mercado de trabalho, por ser um curso que tem 

várias especializações. A Medicina tem um ótimo salário que dispõe a quem 

cursa e conclui uma ótima estabilidade financeira, conforto. Além de 

reconhecimento na área em que atua. (Aluna 1).  

Ao terminar o curso médio integrado pretendo fazer curso superior na área 

de saúde, mais especificamente Odontologia. E já venho fazendo pesquisas 
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tanto sobre o curso quanto o mercado de trabalho. (Aluna 2).  

Meu sonho futuramente é ingressar no curso de Nutrição. Já pesquisei 

bastante sobre o mercado de trabalho e também sobre todo o curso. (Aluna 

5).  

Pretendo fazer o curso de Direito. Escolhi essa área pela afinidade com 

Ciências Humanas e pelo vasto mercado de trabalho disponível que me 

permitirá seguir outras áreas profissionais. (Aluno 4).  

Pretendo fazer um curso superior que tenha relação direta com o Meio 

Ambiente [aluno do curso integrado de Meio Ambiente]. Já estudei sobre o 

mercado de trabalho dessa área de profissões e o conheço bem. (Aluno 7).  

Eu já pesquisei muito sobre os cursos relacionados ao técnico no mercado 

de trabalho. Apesar de gostar bastante não pretendo cursar nenhum 

superior que tenha relação com o meu curso técnico [Meio Ambiente]. 

(Aluna 9).   

No Brasil, o mercado de trabalho nesses últimos anos, tem deixado a 

desejar devido à economia estar prejudicada. Então, para conseguir uma 

vaga de emprego nos dias atuais precisamos ser os melhores profissionais 

no que fazemos para que possamos adquirir um maior destaque sobre os 

demais que almejam a mesma vaga de emprego que a gente. (Aluno 3).   

[...] o curso de Medicina tem uma vasta área para atuação e as 

oportunidades são maiores em cidades pequenas, pois há carência maior 

de profissionais. (Aluna 6). 

O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais dos operários um alto 

nível de especialização. Desta maneira, meu diploma de técnico em 

Edificações não será o bastante para me garantir um salário que 

corresponda aos meus anseios e necessidades. (Aluna 10). 

[...] O mercado de trabalho é algo vulnerável, por tempo, nada que uma 

pessoa bem qualificada em suas especializações não consiga. Uma área 

bastante necessitada no mundo, e de acordo com o curso que quero fazer 

(Psicologia), alguns estudos relatam que será a profissão do futuro pelo fato 

de o número de pessoas com depressão, transtornos, vem aumentando a 
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cada ano. E tem diversas opções de área de trabalho: empresas, hospitais, 

escolas universidades... (Aluna 11).   

 

Sobre o mercado de trabalho dessas áreas, tenho uma base. A primeira 

opção [Psicologia] quero cursar por causa de motivos familiares. E a 

segunda [Administração] quero também um dia porque tenho um espírito 

empreendedor. Adoro mexer com vendas e me vejo, um dia, com algum 

comércio e futuramente, empresa. E tenho vontade também de cursar 

Filosofia por hobby, depois que eu estiver estabilizada na vida. Foi com 

essa matéria que expandi minha visão de mundo, e obter mais 

conhecimento sobre essa área é sempre bom. Quem sabe, um dia eu dê 

aula também. A vida é uma só e passá-la fazendo apenas uma coisa, é 

chato! Não vale a pena. Se Deus permitir, dará tudo certo. (Aluna 12).    

 

3. Análise dos dados.  

           A partir dos dados obtidos e que estão indicados nos quadros acima, 

primeiro, foi feita uma organização a partir de uma leitura prévia dividindo os 

relatos de tal forma que os aspectos em destaque foram agrupados em quatro 

partes e, depois, interligando essas partes, buscou-se e destacou-se o que é 

relevante para a pesquisa.  

Desse modo o conteúdo apontou as partes que foram analisadas e, 

assim, as categorias descritivas - ou conceitos resultantes das relações que 

foram feitas entre os relatos dos alunos e ideias constantes das referências 

teóricas elaboradas a partir da pesquisa bibliográfica e documental.   

As quatro partes foram assim compostas: 1. Compreensão do processo 

de ingresso no IFPI Campus Floriano. 2.  Expectativas em relação ao campus e 

ao curso. 3. Ingresso no ensino superior. 4. Acesso ao mercado de trabalho 

como meio de ascensão social e econômica.  

A parte 1 é composta pelas respostas dos alunos à questão primeira 

que é a busca das razões que influenciaram ou determinaram a escolha do 

IFPI Floriano como local de estudo.  
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A maioria dos 12 alunos entrevistados apontaram os pais, familiares e 

amigos como tendo sido aqueles que lhes direcionaram para que realizassem o 

exame para ingresso no IFPI Floriano. Nesse sentido foi evidenciado, pelas 

respostas, um sentimento de reconhecimento pelas informações trazidas por 

todos que tiveram atuação definidora na escolha da instituição. Desse modo, 

identifiquei aquilo que chamarei de Influência Afetiva porque familiares, 

amigos e ex-professores ajudaram os alunos a encontrar a solução para esse 

momento de angústia que antecede a escolha do destino escolar: “onde vou 

estudar?”. Influência afetiva foi o primeiro conceito que resultou da análise da 

primeira parte dos relatos: “Compreensão do processo de ingresso no IFPI 

Campus Floriano”.  Alguns alunos que chegam à adolescência vivenciam 

inicialmente uma angústia existencial, pois precisam decidir logo, por pressão 

familiar e social, que rumo seguirão na vida. E esse rumo precisa estar calcado 

na profissão que irão escolher, segundo a tradição familiar. Daí percebe-se a 

importância das pessoas que orientam os alunos em suas escolhas escolares. 

Nesse sentido detectou-se um reconhecimento afetivo por aqueles que os 

influenciaram e ajudaram na decisão.  

Dos 12 alunos entrevistados, 10 apontaram os familiares, amigos e ex-

professores como sendo o referencial determinante para a escolha da escola. A 

aluna1 (assim serão referenciados aqueles que participaram das entrevistas) 

declarou que a influência dos familiares que a antecederam na escola, e os 

pais mediados por essas experiências, apontaram o rumo que ela deveria 

seguir:      

Fui bastante influenciada pelos familiares que já estudaram no 

Instituto. Meus pais, sobretudo, visaram um ensino de qualidade pra 

mim, então, com todas as opiniões positivas sobre a escola, eu vim 

para cá. Fiz uma pesquisa sobre o Instituto e descobri o que ele tinha 

para me oferecer. (Aluna 1). 

O aluno 3 assim descreve a sua experiência expressando o 

reconhecimento da presença da mãe na sua vida escolar e o valor que ele 

atribui a essa experiência utilizando-se do adjetivo “importantíssimo” como 

destaque especial: 
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Desde o nascer, sempre fui rodeado da minha família que ao longo 

dos anos exerceu influências sobre mim, com um destaque 

importantíssimo para a minha mãe, que foi fundamental na minha 

decisão em optar pelo ensino do IFPI. (Aluno 3).     

Percebe-se neste depoimento, e nos demais, que os familiares são 

valiosos referenciais de experiência e influência para os adolescentes que 

ingressam no IFPI Floriano. Não só pelo grau de parentesco, mas pela relação 

de confiança e respeito com essas pessoas. Ao ponto de os adolescentes não 

duvidarem das indicações e seguirem as recomendações dadas.  

O aluno 4 confirma essa relação de confiança na experiência bem 

sucedida dos familiares e diz: 

As minhas primeiras influências em relação ao IFPI foram ainda no 

início do ensino fundamental. Parentes (primos e tios) estudaram na 

instituição e me recomendaram pela qualidade dos professores e boa 

estrutura física e minha família também me incentivou para ingressar. 

(Aluno 4).  

A aluna 5 demonstra o respeito pelas recomendações dos que estudam 

na instituição indo na mesma linha de depoimentos anteriores. Denota-se que a 

experiência de relatar os fatos do passado sobre a tomada de decisões, levou 

os alunos a exprimir em forma de citação, àqueles que os influenciaram, uma 

forma de gratidão e afetividade: 

As primeiras influências que eu tive ao querer vir estudar no IFPI foi 

dos familiares, pois alguns já estudavam aqui e me contavam sobre a 

escola, sobre os professores e sobre o curso o qual eu escolhi. 

(Aluna 5).   

A aluna 6 foi bastante sintética ao exprimir a sua experiência através de 

uma frase que narra a experiência da angústia e a influência da mãe, dos ex-

professores e amigos, mas ao mesmo tempo não deixa transparecer o 

sentimento de reconhecimento e respeito pelo auxílio recebido. Aliás como está 

presente nos outros relatos. Nem por isso deixa de citá-los demonstrando, à 

sua maneira, algum nível de gratidão: 

“Por influência da minha mãe, da escola que cursei a 8ª série e amigos”. 

(Aluna 6).     
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   O aluno 7 revela de forma franca que não era uma aspiração inicial dele 

estudar no IFPI Floriano. Mas seu relato revela que a preocupação dos pais 

com o seu futuro passou a ser refletida a partir dos exemplos daqueles que já 

passaram pela instituição. Pode-se detectar que esse parâmetro é um valor 

fundamental. Neste caso, como nos outros, as mães se colocam como a 

retaguarda segura no direcionamento da vida dos filhos. Quiçá as aspirações 

dos filhos sejam revestidas daquilo que também são aspirações dos pais.  

Vir estudar no IFPI não era uma vontade pessoal, porém minha mãe 

sempre quis muito que eu estudasse na instituição. (Aluno 7). 

Os relatos dos alunos vão revelando aspectos basilares que 

influenciaram na decisão desses jovens: os pais. O desejo destes que seus 

filhos estudem numa instituição que possui qualidade no processo de ensino e 

aprendizagem revela que estudar é um valor precioso, visto que pode estar 

subentendida a percepção bastante difundida que este é o caminho para que 

seus filhos possam realizar seus sonhos e aspirações.  

A aluna 8 aponta nessa direção ao fazer seu relato:   

Assim que comecei a estudar, meus pais sempre quiseram que eu 

estudasse em escolas que me fizessem crescer, aprender a grade 

curricular proposta e já sair preparada para um bom emprego. Vi no 

IFPI esta oportunidade, logo minha antiga escola me falava muito a 

respeito de como era estudar no Instituto federal, com isso resolvi ser 

ingressante. (Aluna 8).   

 A aluna 9 revela que sua vontade de estudar no IFPI Floriano resultou 

da experiência bem sucedida de uma prima que a antecedeu na instituição. Os 

laços afetivos entre familiares que possuem valores semelhantes resultam no 

encaminhamento daqueles que precisam de ajuda na hora de decidir sobre as 

escolhas mais importantes de suas vidas.  

Eu sempre tive vontade de estudar no Instituto porque uma prima 

que já estudou aqui me falava sempre como era a escola. (Aluna 9).  

 Para muitos alunos que ainda estão no Ensino Fundamental e que 

possuem certo nível de maturidade, algumas de suas angústias são 

aparentemente resolvidas cedo.  
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           A aluna 10 dá uma pista que isso é possível, pois ela inicia seu relato 

indicando que já tinha decido estudar na instituição, mas se mostra 

decepcionada por não existir o curso no Médio / Integrado que fosse de sua 

preferência. A sua saída para estudar na instituição foi seguir a mesma escolha 

dos colegas de sala. Desse modo, deixa subentendido que a sua vontade era 

mesmo estudar no Instituto.     

Dentre os cursos que a escola oferta não consegui encontrar uma 

área que me atraísse, então escolhi o curso que meus amigos 

optaram. (Aluna 10).  

 O relato da aluna 11 evidencia que vários alunos discutem as suas 

angústias com colegas ainda no Ensino Fundamental visando um 

encaminhamento para as suas respostas. Mesmo que não tenham maturidade 

suficiente para terem respostas precisas, claras e fundamentadas, observam a 

realidade ainda que difusamente e conseguem perceber algumas das melhores 

referências a partir da orientação dos professores.  Esses alunos percebem 

também, muito mais que outros, o valor “estudar” que é ensinado em casa, nas 

escolas e em outras instituições. A aluna 11 dá um exemplo disso: 

As influências vieram de amigos que estudavam na mesma turma 

escolar e de alguns professores. (Aluna 11).  

A arquitetura imponente do prédio do IFPI Floriano causa impacto 

positivo nos jovens. Principalmente naqueles que já têm em mente, em 

princípio, a trajetória de sua formação escolar. A aluna 12 revela que esse 

pode ser também um dos aspectos importantes na decisão de estudar na 

instituição. O belo, então, se vê acompanhado do sentido prático-utilitário, pois 

a necessidade de estudar é percebida como possível de ser realizada no meio 

do campo das escolhas que são entendidas como aquelas que possibilitarão 

alcançar os objetivos levando em consideração aquilo que nos agrada e nos 

torna felizes.     

Confesso que no Ensino Fundamental minha visão de mundo era 

bem estreita e, portanto, não me importava muito aonde eu iria 

cursar o Ensino Médio, mas só não queria ir para as escolas do 

estado (por causa da má fama do baixo ensino escolar e da 

segurança). Lembro-me que no 9º ano a professora Keyla Alves foi 

avisar na minha turma sobre o exame classificatório e a partir de 
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então decidi que ia estudar e tentar entrar nessa maravilhosa escola. 

Bem antes disso, por acaso, eu fui a um aniversário bem em frente à 

instituição e eu fiquei observando, e fiquei maravilhada com essa 

grandiosa estrutura. 

Realizei o teste e fui convocada. Fiquei tão feliz porque ia estudar 

nessa escola, tão linda, que nem parece estar realmente instalada na 

cidade. (Aluna 12).      

           As aspirações dos alunos visando uma sólida preparação para o futuro 

podem ser identificadas no momento em que as angústias que surgem ao final 

do Ensino Fundamental em relação à escolha da escola em que irão cursar o 

nível subsequente.  

          Parte 2. 

 O segundo conceito utilizado nesta primeira análise das respostas, nos 

remete às expectativas dos alunos após aprovação no exame classificatório. A 

questão direcionadora foi: “Expectativas em relação ao campus e ao curso.” 

            Com isso pretendeu-se penetrar no universo emocional dos alunos 

decorrente do sucesso no processo classificatório e de como se depararam 

com a realidade que encontraram. Procurou-se estabelecer uma relação de 

confronto e de integração entre as expectativas e a realidade encontrada, 

buscando decifrar o que ocorreu com os alunos quando ingressaram, o que 

eles esperavam da instituição, quais expectativas eram mais evidentes para 

eles e o que pensam agora que estão concluindo o curso.  

             Esperanças e Realidade é o segundo conceito ou categoria. O que 

era julgado essencial para os alunos foi encontrado na escola? Aquilo que é 

essencial para o aluno a partir do que ele mesmo sente e diz é o mesmo que a 

escola entende que é essencial para ele? 

 A esperança inicial pode se tornar malograda porque as informações 

disponíveis sobre a organização curricular não são adequadamente 

investigadas e exaustivamente discutidas com os pretendentes a alunos, pelos 

responsáveis, na hora de orientar sobre qual curso escolher de acordo com 

suas inclinações e habilidades. Outro aspecto de desconhecimento do 

funcionamento dos cursos é ressaltado na relação que se faz sobre o que 
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seria, ou deveria ser, com aquilo o que é. O curso e sua organização curricular 

são pensados de acordo com diretrizes gerais e específicas, tendo as 

necessidades do mercado como guias prioritárias. O que pode ser visto como 

interdição entre esperança e realidade deve ser atribuído à falta de 

conhecimento da realidade do ensino técnico / integrado nas suas 

especificidades e finalidades. De forma análoga pode-se perceber nos relatos 

que alguns alunos se deixam ver envolvidos pela instituição mesmo que 

existam divergências entre a vontade inicial deles e o que aconteceu 

realmente. Esses aspectos são identificados nos relatos das alunas 1 e 2 

quando elas narram que suas expectativas em relação ao curso diziam respeito 

a algo que elas pensavam que era, mas que, na verdade, não estava lá.  

Quando ingressei na escola achei que o curso era totalmente 

diferente, algo mais ligado à parte de hardware, porém, tem uma 

ligação mais firme com programação, sistema, etc. Mas aprendi a 

gostar do curso e sempre tem o que oferecer. (Aluna 1).  

Ao entrar no Instituto eu não conhecia bem o curso que escolhi, e por 

isso me decepcionei um pouco. Eu esperava que houvesse mais 

visitas técnicas, entretanto nunca fui a uma. (Aluna 2).  

 Críticas ao modelo de ensino oferecido no IF Campus Floriano também 

foram ressaltadas nos relatos onde se cobram mais investimentos nas 

estruturas, (laboratórios e oficinas) e visitas técnicas que é aquilo que 

preferencialmente eles consideram como a parte prática. O aspecto técnico do 

ensino é cobrado de forma explícita, pois alguns alunos consideram que a 

finalidade da instituição não estaria sendo efetivamente cumprida que é, na 

concepção deles, formar tecnicamente. O que, segundo os relatos, estaria 

prejudicando a formação. Nesse sentido, a expectativas de uma escola que 

forma técnicos para o mercado de trabalho, que é como eles então entendem 

que a escola deve ser, ainda falta ser concretizada, realizada de acordo com 

suas expectativas.   

[...] o curso técnico precisa ser modernizado, já que apresenta 

disciplinas e estruturas de laboratório obsoletas (oficina) e alguns 

professores estão utilizando pouco a parte prática em relação ao 

curso técnico. Contudo, nos demais quesitos apresentam um 

desempenho excelente, pelo quadro de professores e pela biblioteca. 

(Aluna 4).  
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No primeiro momento fiquei encantada com a escola devido à 

estrutura e porque era um sonho meu, mas o tempo foi passando e o 

curso que escolhi não correspondia com o que pensei. Não 

aconteceu como esperei que acontecesse. Aqui nós aprendemos 

muita teoria e esquecem a prática. É certo que precisamos saber 

bem a teoria, mas não temos quase nenhuma prática no curso. Com 

relação aos professores do ensino médio superaram minhas 

expectativas, excelentes profissionais. (Aluna 5).  

A instituição superou as minhas expectativas. Aqui eu tive 

experiências que jamais imaginava vivenciar. Quanto ao curso, é 

muito bom em relação à temática, mas o processo de aprendizagem 

deixa a desejar por falta de aulas práticas. (Aluna 6).   

 A realidade não se encaixa com a expectativa dos alunos. Pelo menos 

alguns deles dizem que não conheciam o curso que escolheram fazer. Pode-se 

deduzir que a expectativa não se transformou em realidade porque não se 

adequou àquilo que definiram idealmente. Como se tivessem criado uma 

categoria a priori e desejassem que a realidade se encaixasse nela. No 

entanto, alguns relatos possibilitam perceber que eles esperavam mais do que 

aquilo que sabem da escola nos aspectos didáticos. Estes esperavam mais 

rigor por serem mais exigentes. Outros sentem receio com o ritmo e cobrança 

nos estudos das disciplinas que a instituição exige. E no final reconhecem, 

mesmo que tenham vivenciado experiências e dissabores, que houve 

contribuições na formação individual e cultural deles. 

Infelizmente, o Instituto Federal não correspondeu à maioria de 

minhas expectativas. Ao adentrar a instituição almejava um ensino 

mais rigoroso, de qualidade e principalmente que a escola provesse 

de outros meios de ensino para auxiliar o aprendizado. Porém, o que 

ficou notório nesses quatro anos como discente deste local é que 

algumas ementas simplesmente não conseguem sair do papel. E 

isso é prejudicial ao alunado e aos demais servidores. Digo isso 

porque vários professores já me relataram sobre o descaso do 

governo ante seus salários e principalmente com investimentos na 

área da educação em geral. Isso desestimula toda a comunidade 

porque alguns dos nossos direitos estão sendo burlados. Enquanto 

isso acontece, boa parte dos mestres e doutores se esforça para dar, 

segundo as condições que a escola prover, uma educação de 

qualidade. Eles fazem o melhor, mas nós sabemos o quanto 

estaríamos à frente se os investimentos certos abrangessem o 

âmbito educacional. Apesar de todos os contratempos percebo o 

quanto o IFPI foi essencial para meu desenvolvimento social. (Aluna 

10).    
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Na verdade, em termo de conhecimento, disciplina para estudar, 

maturidade em relação a ter sonhos de fazer um ensino superior, de 

querer ir para outro lugar, ter mais responsabilidade, o IFPI me 

ajudou bastante, mas deixa muito a desejar em relação ao curso. O 

curso acaba se tornando uma utopia, pois não temos aulas práticas. 

É algo que não sai do quadro, isso deixa a desejar porque muitos 

alunos quando entram pensam no curso técnico como algo que lhe 

vai abre portas no mercado de trabalho. (Aluna 11). 

[...] Depois que entrei, conheci a realidade daqui e tive contato com 

algumas matérias. A minha visão de mundo expandiu-se 

grandiosamente e cresci como ser humano de forma exponencial. 

Era como se eu tivesse com um tapa-olho e essa escola veio e tirou. 

Ela ultrapassou as minhas expectativas. Eu pensava que seria um 

simples ensino médio com matérias chatas e fórmulas gigantes. Mas, 

realmente isso tem e muito, mas a temporada aqui não resume-se 

apenas a isso, é bem mais. Mais conhecimento, experiências e tudo 

de bom. Claro que não foram só flores, já sofri e chorei muito com 

medo de ser reprovada por causa de matemática no 1º e 2º anos, foi 

um terror. Aflição ao extremo, mas deu certo. E carrego comigo 

essas experiências como sendo positivas, afinal, amadurecemos 

com o sofrimento. (Aluna 12).   

 Percebe-se também que alguns alunos adquiriram consciência que a 

instituição, mesmo que atualmente as diretrizes envoltas em aspectos 

ideológicos direcionem o ensino visando à formação técnica, possibilita 

também a formação humana minimamente necessária para abrir horizontes.  

Parte 3. Ingresso no Ensino Superior 

 Decifrar as aspirações dos alunos no momento de expectativas sobre o 

futuro não foi uma tarefa fácil, pois estavam ansiosos pelos resultados da prova 

do Enem. Mesmo assim, a partir de conversas preliminares com eles e das 

informações conseguidas junto à Diretoria de Ensino (Diren) do campus sobre 

os resultados dos exames do Enem de anos anteriores, é possível fazer 

algumas afirmações fundamentadas nos relatos dos alunos e nas informações 

fornecidas pela Diren. O terceiro conceito, Hesitações e Convicções, provém 

desta terceira parte na qual identifiquei alguns alunos que hesitam em afirmar 

com segurança qual rumo seguir no ensino superior. Não é algo a ser 

considerado como problemático no sentido de desqualificar a formação deles 

como não tendo sido capaz de orientá-los para essa grande decisão a partir de 

suas experiências, pois é algo próprio da idade. Foram identificados, também, 
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alunos que já demonstram suficiente clareza para definir o caminho a seguir 

após o término do curso e já demonstram ter convicção de suas escolhas. 

 Para elucidar esse momento próprio dos jovens, recorri a Paolo Nosella 

(2016, p. 62) quando cita Gramsci trazendo uma interpretação à luz da 

psicologia ao dizer que “A conclusão de Gramsci é que o jovem adolescente se 

caracteriza pelo processo de busca de maior autonomia, livrando-se da 

dependência mecânica e absoluta dos adultos”. Torna-se evidente que 

hesitações em alguns e convicções em outros, ou hesitações e convicções 

num só sujeito, devem ser resultantes de momentos de angústia pelas 

cobranças sociais e individuais por definições. Uma educação mais estruturada 

que possibilite a formação completa do aluno resultaria num sujeito mais 

autônomo. Por outro lado, pode-se entender as hesitações e convicções 

concomitantes como falta mesmo de orientação pedagógica. Nosella defende 

ser positiva esta fase de hesitações se bem aproveitada pedagogicamente e a 

defende até como um direito do adolescente.  

 Como exemplo desse direito à indefinição como sendo algo inerente à 

idade ou a fase da vida dos alunos pesquisados, cito Nosella (2016, p. 67):  

Tenho uma filha de 17 anos, Paola. Irritava-me sua indefinição 

profissional. De vez em quando, mudava de ideia: do curso de 

Química para o de Biologia, deste para o de Sociologia ou de 

Filosofia. Um dia, percebi o óbvio. Embora aparentasse acomodar-se 

na indefinição, não era isso que ela desejava. Ao contrário, buscava 

a indefinição com bastante ansiedade, pois o seu entorno social a 

pressionava para uma precoce definição profissional, em vez de 

discutir com ela temas de cultura geral relevantes. Em outras 

palavras, a indefinição da Paola não era um estado de inércia ou de 

mórbida espera passiva. Era um buscar racional, profundo, interior. 

[...] Convivendo com Paola, comecei a defender o direito à 

indefinição profissional, ativa e heurística, pelo menos até os 18/20 

anos, para todos os jovens adolescentes.   

 A busca do entendimento das aspirações dos alunos durante o curso e 

após terminá-lo é fundamental para os objetivos deste trabalho, posto que aqui 

se encontram as condições para se percorrer o caminho visando elucidá-las. 

Os alunos são sinceros e expressam as suas convicções em meio aos 

turbilhões, por vezes, desnorteadores. O que alguns pretendiam, aspiravam, 
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era obter os conhecimentos necessários e suficientes para se prepararem para 

o ingresso no mercado de trabalho. Não ficou claro se por uma questão de 

convicção própria ou por influência dos pais e de outras instituições sociais. 

Foi aprender o máximo de conhecimentos relacionados ao curso 

para que eu possa usar no mercado de trabalho, além de 

desenvolver sistemas, artigos, participar de programas de pesquisa. 

(Aluna 1).   

Durante o curso eu pretendo aproveitar ao máximo tudo o que é 

repassado pelos professores para futuramente conseguir aplicar 

esses conhecimentos de informática em outras áreas. (Aluna 2). 

Entrei no curso de Edificações e até hoje não está correspondendo 

às minhas expectativas, não pelo pela qualidade de ensino, mas por 

não ser a área que pretendo dar continuidade futuramente. Mesmo 

não tendo afinidade com o curso ao longo desses anos, procurei 

sempre me sair bem e dar o meu melhor. Fui estudando e 

aproveitando tudo que o curso tinha a me oferecer com sua ótima 

estrutura de salas e laboratórios. Mesmo não tendo afinidade, 

pretendo concluí-lo com êxito para que se em um futuro bem próximo 

meus planos não saírem como o planejado, terei mais oportunidade 

no mercado de trabalho na construção civil com o técnico concluído. 

(Aluno 3).  

Eu desejo receber o certificado tanto do Ensino Médio quanto do 

técnico e logo após me formar desejo trabalhar na área. (Aluno 7). 

Pretendo trabalhar em alguma área relacionada ao técnico e quero 

cursar o superior, mas o superior não é na mesma área do técnico. 

(Aluna 9).  

 As convicções aparentes, se pode notar nos relatos acima, indicam que 

os alunos possuem certo grau de segurança sobre o futuro e aquilo que 

esperam dele. Mas é possível considerar que eles deixam entrever algumas 

hesitações quanto ao curso que estão fazendo e o futuro a percorrer. Não há 

uma convergência entre a realidade e as aspirações no sentido de que o curso 

que fazem não será convergente com o curso superior, ou, em alguns casos, a 

utilização do conhecimento específico adquirido, no campo do trabalho. 

Entretanto poucos declaram que suas aspirações sejam ir direto para o 

mercado de trabalho como forma de ingressar nas estruturas sociais a partir 

dos conhecimentos adquiridos. Segundo informam relatos da Diren, a maioria 

absoluta dos alunos ingressa em algum curso superior logo após concluírem os 
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cursos integrados. Nas informações colhidas a partir dos resultados do Enem e 

da divulgação em redes sociais dos alunos percebe-se que a maioria daqueles 

que não ingressam imediatamente na universidade recorrem a cursinhos 

preparatórios para novas tentativas. Poucos declaram que suas aspirações 

sejam ingressar imediatamente no mercado de trabalho. A convicção aparente 

destes resulta de outros fatores não declarados nos relatos, mas detectados 

em conversas contínuas em sala de aula, que são os aspectos financeiros. Isso 

pode ser decorrente da preocupação em suprir as necessidades imediatas.  

 Recentemente, de 07 a 10/11/2017, participei do “II Encontro 

Internacional e V Encontro Regional Trabalho, Educação e Formação Humana” 

que aconteceu na Universidade Federal do Piauí. No percurso para o auditório 

de abertura do evento encontrei nos corredores quatro egressos do IFPI 

Floriano. Perguntei-lhes sobre as perspectivas futuras a partir da conclusão do 

curso superior, todos disseram que estão entusiasmados. Este fato revela que 

uns conseguem sair da cidade de Floriano e vão estudar na capital a uma 

distância de 240 quilômetros. Infelizmente outros não conseguem e a realidade 

dura pode levar a certas convicções relatadas. Pois os cursos que existem nas 

universidades e faculdades de Floriano, predominantemente da área de 

licenciaturas, não contemplam plenamente as aspirações dos alunos. Nosella 

(2016, p.67-68) faz um relato onde questiona as possibilidades formativas 

tendo uma mesma qualidade para todos dentro de um sistema educacional 

dual que consegue, ou não é sua finalidade, oferecer uma formação de um 

aluno cidadão completo.  

Para todos? Como defender o mesmo direito para Michael Leão, 

chamado de Maicom, filho da minha empregada doméstica? Maicom 

tem 13 anos e cursa a 7ª série. Sua mãe é arrimo de família. Diz não 

ter pai. Quaisquer cinco reais que leve para casa fazem diferença no 

orçamento familiar. Afirma que deseja ser como eu, trabalhar em 

universidade, escrever, viajar ou, então, quer ser mecânico ou 

tapeceiro. A necessidade matará seu direito à indefinição 

profissional. Um processo de indefinição profissional de 4/5 anos é 

natural; custa, mas é indispensável, sobretudo quando se visa a 

formar um dirigente da sociedade, isto é, um cidadão pleno. [...] 

Maicom será encaminhado para uma prática produtiva imediata e/ou 

para um curso profissionalizante rápido que o ajude a desempenhar 

algum serviço remunerado. [...]  
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 O “direito à indefinição profissional” também deve ser resguardado 

àqueles que aspiravam uma formação técnica e depois optaram por uma 

formação superior mesmo que numa área completamente diferente daquela 

que inicialmente desejava. A aluna 11 expõe essa experiência de forma clara. 

De início [a aspiração] era ter esse curso técnico para poder 

trabalhar e até mesmo ter uma visão do que seria estudar 

Engenharia Elétrica ou Mecânica. Agora, depois desse curso, meu 

objetivo é ingressar na universidade e estudar o curso de Psicologia 

em Brasília. (Aluna 11).  

 Outros alunos, em consequência dos aspectos financeiros, desejam o 

curso integrado como meio de ascender ao Ensino Superior. Desse modo, 

percebe-se que o curso integrado é uma aspiração que visa não à realização 

profissional, como de alguns poucos, mas uma forma de superar as 

dificuldades para se alcançar os sonhos.  

Pretendo concluir meu curso para futuras ajudas financeiras durante 

o período de faculdade na qual quero ampliar meu curso 

[Edificações], cursando Engenharia Civil, podendo trabalhar em 

grandes construções ou até mesmo de pequeno porte. E posso 

também ser professora, repassar tudo o que aprendi desde os 4 

anos do curso técnico até o fim da faculdade. (Aluna 8).  

 Outros entendem que os conhecimentos adquiridos nos cursos 

integrados, mesmo que não sejam aqueles fundamentais e necessários para a 

orientação da prática profissional escolhida em nível superior, são importantes 

porque percebem uma contextualização integrada dos conhecimentos. Mesmo 

que essa percepção não seja claramente justificada por uma teoria.    

Durante o curso me dediquei principalmente às práticas, já que estas 

são fundamentais. Após a conclusão pretendo seguir outra área 

(Direito). Apesar disso, considero importante o conhecimento 

adquirido para o decorrer da minha vida profissional. (Aluno 4). 

 Alguns alunos visam seus interesses particulares quando estão diante 

das possibilidades profissionais futuras. A escolha de uma profissão leva em 

consideração seus pendores, aptidões e objetivos na vida. Uma compreensão 

mais ampla da importância de um profissional para a sociedade não é 

percebida na luta por um lugar na vida produtiva. Evidentemente que esse 

aspecto egoísta não é resultado de uma deliberação propositada, mas é uma 
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atitude resultante da influência dos valores de seu contexto social. Uma 

sociedade que ensina a competitividade exacerbada como princípio para ação 

profissional no campo produtivo terá homens e mulheres egoístas e permeados 

de intenções extremamente competitivas. A situação poderia ser diferente se a 

sociedade educasse seus membros com uma visão mais ampla do valor do 

trabalho e da importância do seu trabalho para a sociedade. É o que nos 

ensina o jovem Karl Marx em seu texto de 18354, “Observação de um jovem na 

escolha de uma profissão”, quando contava com 17 anos, conforme tradução 

de Caldas (2007, p.113). Inicialmente ele ensina como proceder na busca de 

saber qual a profissão que mais está de acordo com as aptidões dos jovens. 

Portanto, ponderar esta escolha seriamente é a primeira obrigação 

de um jovem que começa sua carreira, que não deseja deixar seus 

mais importantes assuntos ao acaso. Cada um tem um objetivo, um 

objetivo que para ele ao menos parece grande, se a mais profunda 

convicção, se a mais íntima voz assim o considera, pois, a divindade 

jamais deixa o mortal sem guia, ela fala suave, mas com segurança.  

 E o jovem Marx5 continua na intenção de alertar sobre as possibilidades 

que podem surgir como forma de impulsionar os jovens num determinado rumo 

a partir de ímpetos ilusórios, conforme tradução de Caldas (2007, p.113). Na 

minha hipótese inicial, ainda na elaboração do projeto de pesquisa, conjecturei 

que muitos alunos intencionam, ou decidem por uma profissão pautados em 

valores de nossa sociedade que primam pelo status que irão ocupar e pelas 

vantagens financeiras que as profissões mais valorizadas podem oferecer. 

Abandonei essa hipótese porque ela precisa de uma pesquisa muito mais 

ampla e extrapola os objetivos que agora ficaram circunscritos a desvendar as 

aspirações dos alunos. Mas que ainda pretendo investigar para esclarecer esse 

aspecto intrigante. A minha intenção é mostrar que muitas ilusões surgem 

decorrentes do desconhecimento de como funcionam realmente as regras do 

mercado de trabalho e das relações que se travam entre os que são 

proprietários dos meios de produção e aqueles que possuem apenas a mão de 

                                                           
4
 CALDAS, Marcos José de Araújo. Observação de um jovem na escolha de uma profissão 

(1835) (Betrachtung eines jünglings bei der wahl eines berufs). Revista Universidade Rural. 
Série Ciências Humanas - v.29, n. 2, Jul./Dez., 2007. Seropédica (RJ): Editora Universidade 
Rural, 2006: il. Semestral.  
5
 Ibid., p. 113.  
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obra a ser posta à disposição das relações trabalhistas pautadas na lógica do 

mercado. Diz o jovem Marx: 

Nós precisamos por isso verificar seriamente se nós realmente 

estamos entusiasmados por uma profissão, se uma voz do íntimo a 

aprova, ou se o entusiasmo foi uma ilusão sobre si próprio, que 

pensávamos um chamado da divindade. Como podemos, todavia, 

reconhecê-la, como se investigássemos a fonte do entusiasmo 

mesmo?  

A grandeza brilha, o brilho provoca a ambição e a ambição pode 

facilmente ter causado o entusiasmo, ou aquilo que nós tomamos 

por. Entretanto, quem é atraído à ambição pelas Fúrias, e que a 

razão não pode mais refrear, cai até lá, onde instinto impetuoso o 

chama. 

 Há mais questões a serem postas na mesa e que todos deveriam 

analisá-las adequadamente. Uma delas é a pergunta “como escolher uma 

profissão e saber qual a mais conveniente às aptidões se os alunos ainda são 

imaturos para definirem acertadamente sozinhos?” O relato da “Aluna 12” 

permite que se faça uma análise em mais esta inquirição porque ela demonstra 

saber claramente quais são as suas aptidões e que uma escolha equivocada 

pode colocá-la numa situação de ter que atuar profissionalmente “para sempre” 

fazendo algo de que não gosta ou não se identifica: 

Em relação ao curso, é ótimo, porém, não quero seguir na área 

[Informática]. Não é algo que me contagia para fazer sempre. Vou 

realizar a prova do Enem e jogar a minha nota para cursos que 

almejo (Psicologia ou Administração). (Aluna 12).  

 Para aqueles que não possuem claramente a visão que a “Aluna 12” 

manifesta em seu relato acima e ainda estão influenciados por ilusões, o jovem 

Marx6 diz a quem se deve recorrer imediatamente. E no caso de a decisão ser 

bastante clara depois de investigações a respeito das aptidões e a escolha 

permanecer, então aí eis a escolha que se deve fazer.  

Aqui nossa razão não pode ser nossa conselheira, pois nem a 

experiência, nem a observação mais penetrante auxiliam-na 

enquanto ela for iludida pelo sentimento/emoção, for cega pela 

fantasia. A quem então devemos nos voltar? Quem deve nos auxiliar, 

onde nossa razão nos desampara?  

                                                           
6
 Ibid., p. 114. 
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Pelos (nossos) pais que já percorreram o trajeto da vida, que já 

experimentaram a dureza do destino - conclama nosso coração! E 

então se nosso entusiasmo ainda perseverar, se nós amarmos ainda 

a profissão, e acreditarmos sermos para ela chamados após termos 

provado sua indiferença, após termos visto seus encargos, após 

termos conhecido suas dificuldades, então devemos agarrá-la, então 

nem o entusiasmo nos ilude, nem a precipitação se apodera de nós 

aí.          

 Não foi perguntado aos alunos na pesquisa se suas convicções 

decorreram de exaustivas reflexões sobre que profissão escolher. Pois alguns 

deles relataram que sabem o que não querem e apontam claramente o rumo 

que vão seguir. Parecem demonstrar certezas definitivas a partir da experiência 

dos quatro anos vivenciados nos cursos. Não há, especificamente, no IFPI 

Floriano um trabalho realizado por profissionais que possa ajudá-los a decidir 

que curso superior escolher estando de acordo com as suas aptidões, pois não 

é finalidade da instituição e nem da psicóloga que lá trabalha. Visto que a 

instituição tem como uma de suas precípuas finalidades, escopo, a formação 

de alunos especializados em profissões de nível médio. Pressupõe-se que ao 

ingressar na instituição o aluno já saiba que profissão ele vai ter, pois ao 

escolher o curso de ingresso estaria escolhendo a profissão que irá 

desempenhar no mercado de trabalho. No entanto, a realidade elucidada 

através dos relatos aqui analisados nos mostra que a maioria pretende ir 

adiante e fazer um curso superior. 

O sonho de fazer o curso técnico em Eletromecânica está quase 

sendo concluído, mas não pretendo trabalhar com o curso técnico e 

nem mesmo fazer curso superior na mesma área, pois gostei do 

técnico (apesar da falta de aulas práticas), mas não pretendo seguir 

na mesma área de atuação futuramente. (Aluna 5).   

Eu já desejei continuar na área [Meio Ambiente] fazendo um curso 

superior de Gestão Ambiental, mas agora pretendo seguir outra área. 

(Aluna 6). 

 A quarta parte, “Acesso ao mercado de trabalho como meio de 

ascensão social e econômica”, revelou para a análise um dado que não 

confirma, na integralidade e na quantidade, a hipótese sugerida inicialmente. 

Na hipótese sugeri que a maioria absoluta dos alunos visava à conclusão do 

ensino integrado objetivando o ingresso na universidade em busca de uma 
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realização profissional porque desejavam ascensão social e econômica e, por 

este caminho, se sentiriam um ser notado e semelhante àqueles em que se 

espelham economicamente. Ou seja, a hipótese sugeriu que o ingresso na 

universidade era pautado num desejo de busca de uma profissão que lhes 

permitisse ingressar no universo das classes dos privilegiados econômica e 

socialmente. A estruturação de uma escala de valores hierarquizada na 

sociedade tem como critério fundamental o aspecto econômico. Com esse 

critério se faz a seleção daqueles que compõem as classes que dominam e 

controlam a sociedade. Esses grupos dominantes criam os seus valores éticos, 

estéticos, culturais, psicológicos e formam uma imagem que caracteriza de 

forma particularizada a sua origem socioeconômica. A glamourização dessa 

imagem é lançada à sociedade como sendo o arquétipo a ser perseguido por 

todos. Por não perceberem a teia de relações intrínsecas e complexas que 

compõe o tecido social, os grupos sociais subalternos entendem que ser como 

os grupos dominadores são é fundamental para serem percebidos, notados, 

aceitos, queridos pelo corpo social como um todo e pelos grupos privilegiados 

em particular.    

A priori, conjecturei que os grupos sociais subalternos investem suas 

energias na busca de se tornarem uma espécie de mimetizadores do arquétipo 

glamourizado, pois não sabem que no atual modelo de sociedade eles, 

subalternos, nunca serão iguais aos membros das elites. Dessa forma os 

objetivos dos alunos tenderiam a buscar esse arquétipo através do meio que 

lhes é possível consegui-lo, a educação de nível superior. Desse modo, os 

objetivos seriam mesquinhos, pois o acesso a uma profissão qualificada em 

nível superior seria apenas um objetivo de cunho psicológico influenciado pelos 

arquétipos propagados. E, assim, desconhecendo a realidade do modo de 

produção capitalista, e seus ardis a serviço da dominação, veriam a aspiração 

inicial se demolir diante da realidade crua. Porque quando do ingresso no 

mercado de trabalho a ferocidade da realidade nas relações de poder destrói 

as fantasias. 

O que detectei não foi uma notável aspiração egoísta em busca de 

status e dinheiro, o que poderia caracterizar um objetivo superior quando se 

tem em mente que isto lhes traria a certeza de ser um “cidadão pleno” -, isto a 
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partir dos valores propagados pelas elites. O que percebi, em quase todos os 

entrevistados, foi uma inclinação a aspirar apenas um lugar no mercado de 

trabalho exercendo uma profissão qualificada em nível superior, ou seja, 

apenas uma modesta cidadania. Desse modo, o quarto conceito que estabeleci 

para analisar a quarta parte, “Acesso ao mercado de trabalho como meio de 

ascensão social e econômica”, é Objetivos Imediatos.  

Os jovens possuem uma forma de representar suas necessidades, 

desejos e objetivos amparados na esteira de representações ideológicas 

determinadas socialmente. Nesse sentido, os adolescentes pesquisados estão 

vivendo momentos de angústia diante da possibilidade de definirem as metas 

para o futuro e consequentemente a construção de sua própria história de vida. 

Percebe-se que há certa unanimidade na maneira de apreenderem o que é 

viver no campo do trabalho: ter uma profissão qualificadamente, ter 

conhecimentos necessários para seu exercício, ser competente, ser ativo. 

Mesmo assim, pode-se perceber também que os alunos pesquisados possuem 

maneiras diferentes no nível de compreensão dessa mesma realidade. Uns 

estão mais preocupados com a chance de ter um emprego de forma imediata e 

analisam a realidade a partir de sua pretensa competência como fator 

determinante para o sucesso. Outros, vão mais além e percebem que ter mais 

de uma profissão e uma visão mais ampla de mundo é que permitirá ampliar as 

oportunidades e melhor avaliarem a realidade em busca de realizarem suas 

necessidades, desejos e objetivos. Olhando desse ângulo, pode-se notar que 

os adolescentes não são formados de maneira uniforme. Há adolescentes com 

uma visão mais restrita e outros que desenvolveram uma visão mais ampla 

sobre a realidade. Portanto, há no mesmo universo de alunos originários, 

predominantemente, de classes sociais subalternas, formas quase distintas de 

perceberem o mundo do trabalho. 

A compreensão e dedução dos dados analisados, a partir dos relatos 

dos alunos entrevistados, possibilitam descobrir novos conhecimentos sobre o 

que pensam, e como pensam o futuro. Desse modo, fica claro, a partir dos 

relatos que se seguem, que a preocupação com dois aspectos fundamentais, a 

melhoria das condições de vida e o sentimento de pertencer à sociedade, são 

as inquietações iniciais. Esse grupo de alunos centrou o discurso no aspecto 
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mais central e prático, resolver suas necessidades e a inclusão social, mas isso 

não significa que todos pensam de forma tão restrita, ou se manifestaram 

assim. Isso só demonstra o imediatismo na forma de se manifestar. Tanto é 

verdade que todos confirmaram que já avaliaram o mercado de trabalho a partir 

das escolhas profissionais que fizeram e pretendem seguir em nível superior. E 

quase a totalidade dos alunos pesquisados pretende seguir em outras áreas 

diversas dos cursos integrados.     

O curso que escolhi, embora não seja na área da Informática, 

oferece amplas alternativas no mercado de trabalho, por ser um 

curso que tem várias especializações. A Medicina tem um ótimo 

salário que dispõe a quem cursa e conclui uma ótima estabilidade 

financeira, conforto. Além de reconhecimento na área em que atua. 

(Aluna 1).  

Ao terminar o curso médio integrado pretendo fazer curso superior na 

área de saúde, mais especificamente Odontologia. E já venho 

fazendo pesquisas tanto sobre o curso quanto o mercado de 

trabalho. (Aluna 2).  

Meu sonho futuramente é ingressar no curso de Nutrição. Já 

pesquisei bastante sobre o mercado de trabalho e também sobre 

todo o curso. (Aluna 5). 

Pretendo fazer o curso de Direito. Escolhi essa área pela afinidade 

com Ciências Humanas e pelo vasto mercado de trabalho disponível 

que me permitirá seguir outras áreas profissionais. (Aluno 4).  

Pretendo fazer um curso superior que tenha relação direta com o 

Meio Ambiente [aluno do curso integrado de Meio Ambiente]. Já 

estudei sobre o mercado de trabalho dessa área de profissões e o 

conheço bem. (Aluno 7).  

Eu já pesquisei muito sobre os cursos relacionados ao técnico no 

mercado de trabalho. Apesar de gostar bastante não pretendo cursar 

nenhum superior que tenha relação com o meu curso técnico [Meio 

Ambiente]. (Aluna 9).   

 Há alunos preocupados com a economia do país e as consequências 

que isso pode trazer para as escolhas feitas. Como saída para a superação 

apontam para a alta qualificação como meio de alcançar a ascensão social e 

vencer os concorrentes para se estabelecerem. No entanto ainda são carentes 

de compreensão do modo como funciona o capitalismo. As propagandas 

ideologizadas pregam que por esforço individual e alta qualificação profissional 
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qualquer cidadão pode conseguir realizar seus sonhos, objetivos. Segundo 

Marx (1989, p.12) 7, conforme citado por Baquim e Hollerbach, (2014, p. 64): 

O Estado elimina, à sua maneira, as distinções estabelecidas por 

nascimento, posição social, educação e profissão, ao decretar que o 

nascimento, a posição social, a educação e a profissão são 

distinções não políticas; ao proclamar, sem olhar a tais distinções, 

que todo o membro do povo é igual parceiro na soberania popular e 

ao tratar do ponto de vista do Estado todos os elementos que 

compõem a vida real da nação. No entanto, o Estado permite que a 

propriedade privada, a educação e a profissão actuem à sua 

maneira, isto é, como propriedade privada, como educação e 

profissão, e manifestem a sua natureza particular (MARX, 1989, 

p.12). 

 A falta de uma educação média unitária resulta na formação de jovens 

sem uma compreensão global da realidade. Se a educação se centraliza na 

formação técnica profissional, resultarão desse processo jovens com pouca 

capacidade analítica da realidade do mundo e do trabalho. São frequentes os 

discursos que denotam essa incompreensão do mundo do trabalho. Nosella 

(2016, p. 95), quando defende o modelo de escola unitária em vista da 

formação do cidadão completo, diz: “A defesa do direito dos adolescentes (de 

14 a 18 anos) às atividades de estudo e de cultura geral, moderna e 

consistente, corresponde à defesa teoricamente consensual do direto das 

crianças às atividades lúdicas”.   

 No Brasil, o mercado de trabalho nesses últimos anos, tem deixado 

a desejar devido à economia estar prejudicada. Então, para 

conseguir uma vaga de emprego nos dias atuais precisamos ser os 

melhores profissionais no que fazemos para que possamos adquirir 

um maior destaque sobre os demais que almejam a mesma vaga de 

emprego que a gente. (Aluno 3).   

[...] o curso de Medicina tem uma vasta área para atuação e as 

oportunidades são maiores em cidades pequenas, pois há carência 

maior de profissionais. (Aluna 6). 

O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais dos operários um 

alto nível de especialização. Desta maneira, meu diploma de técnico 

                                                           
7
 BAQUIM, Cristiane Aparecida; HOLLERBACH, Joana D‟Arc Germano. A dialética do trabalho 

e da formação do trabalhador: por uma proposta de educação emancipadora. Revista 
Educação e Fronteiras On-Line, Dourados/MS, v.4, n.11, p.57-73, mai./ago. 2014, p. 64. 
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em Edificações não será o bastante para me garantir um salário que 

corresponda aos meus anseios e necessidades. (Aluna 10). 

[...] O mercado de trabalho é algo vulnerável, por tempo, nada que 

uma pessoa bem qualificada em suas especializações não consiga. 

Uma área bastante necessitada no mundo, e de acordo com o curso 

que quero fazer (Psicologia), alguns estudos relatam que será a 

profissão do futuro pelo fato de o número de pessoas com 

depressão, transtornos, vem aumentando a cada ano. E tem diversas 

opções de área de trabalho: empresas, hospitais, escolas 

universidades... (Aluna 11).   

Sobre o mercado de trabalho dessas áreas, tenho uma base. A 

primeira opção [Psicologia] quero cursar por causa de motivos 

familiares. E a segunda [Administração] quero também um dia 

porque tenho um espírito empreendedor. Adoro mexer com vendas e 

me vejo, um dia, com algum comércio e futuramente, empresa. E 

tenho vontade também de cursar Filosofia por hobby, depois que eu 

estiver estabilizada na vida. Foi com essa matéria que expandi minha 

visão de mundo, e obter mais conhecimento sobre essa área é 

sempre bom. Quem sabe, um dia eu dê aula também. A vida é uma 

só e passá-la fazendo apenas uma coisa, é chato! Não vale a pena. 

Se Deus permitir, dará tudo certo. (Aluna 12).      

A conclusão a qual cheguei, e que certamente muitos outros também, 

mas que de acordo com a bibliografia estudada não foi possível identificar uma 

fonte precisa, é que a alta especialização dos trabalhadores através, por 

exemplo, de uma formação superior serve ao capital para que exerçam as 

atividades que requerem um domínio das tecnologias e técnicas de ação mais 

sofisticadas. Com isso, esses trabalhadores recebem salários mais altos em 

relação àqueles que executam, no processo produtivo, as atividades menos 

qualificadas. Têm-se a impressão de que assim, detentores de salários mais 

altos, se tornam “burgueses”. Em geral esses trabalhadores quando assumem 

os hábitos de consumo mimetizando os burgueses são apenas engrenagens 

que alimentam o consumo e a produção.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Esta dissertação é fruto de uma caminhada que se inicia, como foi 

mostrado na Introdução, desde as minhas preocupações com uma série de 

aspectos educacionais nos quais estive envolvido ao longo de minha vida. 

Essas preocupações se acentuaram quando do meu ingresso no campus 

Floriano (PI) do Instituto Federal do Piauí e durante estes anos todos nos quais 

sou docente de Filosofia no curso Médio Integrado que ali é oferecido aos 

jovens alunos que o procuram. Dentre elas, uma que se tornou forte a ponto de 

provocar para a realização desta pesquisa, foi a de procurar entender a 

respeito das aspirações dos alunos deste curso e, ao mesmo tempo, buscar 

respostas sobre se, o que é oferecido, como educação profissional, no curso 

referido, corresponde às aspirações identificadas, bem como a todos os 

aspectos indicados como compondo os escopos educacionais do Instituto 

Federal.  

        Este aspecto de minhas preocupações tornou-se o problema central da 

pesquisa realizada e seus resultados foram expostos aqui, juntamente com o 

alcance, ao menos em boa parte, dos objetivos que foram colocados.  

        O primeiro objetivo posto, investigar as pretensões dos alunos 

concluintes do curso médio integrado, a meu ver, foi alcançado através das 

entrevistas realizadas e através das análises feitas a partir dos dados obtidos e 

à luz do referencial escolhido.  

        Ficou clara a presença de certa insegurança tanto em relação ao futuro, 

quanto, em alguns casos, relativa a que caminho seguir, considerada, esta 

insegurança, própria da idade desses alunos e do momento por eles vivido, 

qual seja, o de estar diante de dois possíveis caminhos: o do ingresso no 

mercado de trabalho na área profissional para a qual o curso se propôs a 

prepará-los, o ingresso no Ensino Superior (e, aqui, em qual de seus cursos). E 

junto com estas duas possibilidades, um medo: o de não conseguirem andar 

por nenhum dos dois caminhos. Mas, de acordo com as respostas deste grupo 

específico de alunos e de acordo com dados históricos levantados pela própria 
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escola, ao longo de alguns anos, a maioria dos alunos desse curso busca o 

ingresso no Ensino Superior. Isso aponta para certo descompasso entre um 

dos objetivos dos cursos do IFPI (o mais tradicional no campo da educação 

profissional, ainda que ultimamente, conforme mostrado no Capítulo 2, o 

próprio Instituto tem oferecido cursos neste nível de ensino, inclusive para seus 

egressos do Ensino Médio, criando neles, a par de outros motivadores, esta 

expectativa). Talvez, o que não fosse esperado, é que a maioria dos alunos 

tivesse tal aspiração.  

        A que razões se deve este fato constatado? O texto desta dissertação 

apresenta algumas razões possíveis, mas deve haver uma investigação mais 

ampla e aprofundada, até para subsidiar os caminhos dos cursos do Instituto.  

       Mas, juntamente com esta maioria, há os que, em número menor, 

aspiram o ingresso imediato no mercado de trabalho e no ramo de ocupações 

para o qual o curso lhes ofereceu preparo, ou ao menos, lhes disse ter 

oferecido. Conforme foi possível apurar, uma das razões para esta aspiração 

está na situação econômica das famílias desses alunos. Mesmo assim, 

constatam-se as naturais hesitações devidas, em parte à idade e condições do 

momento e, em parte, a dúvidas a respeito do real preparo oferecido pelo 

curso. E há, ainda, os que declaram ter em vista outros caminhos profissionais, 

visto que o curso frequentado lhes mostrou que não é isso o que realmente 

desejam.  

     Aqui também há indicações importantes que podem sugerir medidas de 

apoio a estes alunos que sejam complementares ao que as aulas oferecem. 

Por exemplo, um estudo mais aprofundado a respeito do trabalho dos 

denominados técnicos em educação que englobam, além de outros, 

pedagogos e psicólogos. Seriam eles apenas técnicos? Técnicos em quê? Por 

que técnicos e não educadores com visão mais ampla relativa a uma formação 

humana geral que deve ser buscada também na educação profissional a qual, 

especialmente hoje, não pode ficar restrita apenas ao preparo para a 

realização de certas tarefas especializadas? Os escopos educacionais do IFPI, 

coerente com os escopos educacionais da educação profissional presente nos 

recentes documentos oficiais (como mostrado no Capítulo 2) apontam para 
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esta possibilidade, ainda que não com o realce dado à profissionalização 

especializada. Há que lutar para a ampliação desses horizontes formativos. E 

eles estão cada vez mais explicitados na literatura produzida pelos estudiosos 

tanto da educação a ser oferecida aos jovens em geral no Ensino Médio, 

quanto aos jovens na necessária Educação Profissional neste nível de ensino, 

conforme também foi mostrado no referido capítulo 2.  

        A meu ver, as aspirações dos jovens sofrem influências fortes do meio 

com o qual e no qual convivem. Em especial sofrem influências fortes na sua 

maneira de pensar a vida e, dentro dela, na sua maneira de pensar como 

devem ser os caminhos de realização pessoal nesta vida. Há maneiras de 

pensar a respeito dos caminhos do trabalho, normalmente e em grande parte 

indicando que esses caminhos devam ser percorridos visando à garantia de 

segurança financeira, o que é compreensível em uma sociedade com a maioria 

de pessoas em níveis muito precários em relação a esta segurança. Por conta 

desta situação, o mais imediato oculta outros aspectos do caminho da 

realização pessoal, como os ligados a uma formação cultural rica a qual, por 

sua vez, além de proporcionar recursos de satisfação humana, pode até 

favorecer a conquista de maior segurança econômica. Isso deve e pode ser 

mostrado aos jovens que demandam o Ensino Médio e, no caso, ao Ensino 

Médio Integrado. Eles têm direito a essas informações e, mais ainda, eles têm 

direito a ter esta formação cultural geral intimamente associada e integrada à 

sua formação profissional.  

      Em vários depoimentos pode-se verificar algum vislumbre, por parte dos 

alunos, de que a existência humana não pode ficar restrita apenas a uma 

determinada atividade ou a um aspecto pequeno dela. Eles até percebem 

possibilidades mais amplas, mas, de modo geral, apontam para caminhos 

únicos e até estreitos de vida. Em dado momento das análises escrevi o 

seguinte que quero aqui reafirmar: “Evidentemente que esse aspecto egoísta 

não é resultado de uma deliberação propositada, mas é uma atitude resultante 

da influência dos valores de seu contexto social. Uma sociedade que ensina a 

competitividade exacerbada como princípio para ação profissional no campo 

produtivo terá homens e mulheres egoístas e permeados de intenções 

extremamente competitivas”. Logo em seguida a estes dizeres, há outros que 
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indicam o que desejo que fossem os caminhos de uma sociedade realmente 

humana e, dentro dela, uma educação da juventude voltada para uma 

formação plena: “A situação poderia ser diferente se a sociedade educasse 

seus membros com uma visão mais ampla do valor do trabalho e da 

importância do seu trabalho para a sociedade”.  

     A expectativa é que, ao final desta pesquisa, e com a publicação desta 

dissertação, um recado chegasse aos que definem as políticas públicas para a 

educação em geral e para a educação profissional em particular: que as 

propostas para esta educação profissional contemplasse realmente a busca da 

formação integral dos jovens que a procuram definindo escopos ou finalidades 

que atendam não apenas às aspirações imediatistas de preparo técnico e de 

ganho financeiro, mas que atendam a necessidades humanas fundamentais 

nem sempre percebidas por estes jovens e suas famílias.  

      Assim agindo, os cursos da educação profissional dos Institutos 

poderiam se tornar fermentos importantes para a mudança da maneira de 

pensar destes jovens e de suas famílias e, quem sabe, de mudança na 

maneira de pensar e de agir de toda a sociedade. Isso inclui, por certo, um 

grande programa de formação das mentalidades de muitos educadores, por 

certo bem intencionados, que militam na educação profissional.                    
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ANEXOS 

1. Folhas dos relatos dos alunos pesquisados no IFPI Campus 
Floriano 
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2. AUTORIZAÇÃO PARA AS CONVERSAS COM OS ALUNOS. 
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3. FOTOS DO CAMPUS FLORIANO.  

Figura 1. Vista aérea do IFPI Campus Floriano (Todas as foto são do arquivo do campus) 

 
 

Figura 2. Entrada do campus  
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Figura 3. Área externa / Arcos dos corredores 

 
 

 

 
Figura 4. Pátio coberto do campus 
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Figura 5. Corredores internos do campus.

 
 

 

Figura 6. Vista externa de sala de aula 

 
 



143 
 

 

 

Figura 7. Vista externa da Casa da Leitura 

 
 

 

Figura 8. Vista interna da Casa da Leitura / estantes 
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Figura 9. Vista interna de sala de aula 

 
 

Figura 10. Vista interna da biblioteca / piso inferior  
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Figura 11. Vista do piso superior e de estantes da biblioteca

 

 

 

 

  


