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Resumo: Essa pesquisa de atitude hermenêutica tem como um dos pilares de sustentação 

teses de doutorado coletadas no portal de domínio público da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), produzidas no período de 2012 a 2015 nas universidades 

públicas. Trata-se de identificar a integração e o engajamento das tecnologias digitais em 

diferentes contextos educacionais de formação tecnológica. O trabalho traz provocações 

dirigidas aos processos educativos quando o tema é a inclusão tecnológica dos estudantes do 

ensino técnico e profissional. Também, sustenta a discussão sobre a escola como instrumento 

de transformação e experimentação dos jovens, desvelando, entre outros aspectos, que a 

escola que temos não foi pensada para acolher a multiplicidade de sujeitos que a ela acedem. 

Nessa lógica, a exclusão socioeconômica suscita a exclusão digital e, ao mesmo tempo, a 

exclusão digital aprofunda a exclusão socioeconômica.  Os resultados constatam a grande 

demanda de trabalho docente, a perda da identidade institucional, ingresso de colaborares sem 

a compreensão de educação profissional e tecnológica, professores sem formação apropriada 

para atuação em distintos níveis de ensino, a criação de programas públicos paralelos, 

recursos financeiros e infraestrutura debilitados - insuficientes para atender as funções 

empregadas aos Institutos Federais, bem como uma formação profissional tecnológica 

aligeirada, limitada e descontextualizada. Ao mesmo tempo, as teses destacam os diversos 

desafios enfrentados pelos Institutos Federais devido à relevância social que elas possuem 

pela inserção de pessoas com curso superior e no mercado de trabalho. Concluímos que a 

educação tem hoje polêmicas e desafios no que tange aos usos das tecnologias digitais no 

cotidiano do ensino técnico e profissional que converge para um conjunto de pesquisas e que 

coloca em destaque a formação profissional, em meio a um mundo do trabalho desafiante e de 

interesses capitalistas, ao mesmo tempo complexo e limitado.  
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Considerações iniciais  

 

Desde 2014, o Núcleo de Estudos em Tecnologias na Educação (NETE/CNPq) vem 

realizando pesquisas hermenêuticas para buscar formas de leitura e compreensão das 

tecnologias digitais no mundo contemporâneo, tendo por base as teses de doutorado 

produzidas na área de tecnologia e educação, nos Programas de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) das universidades públicas do país
4
. Foram mapeadas setenta e cinco (75) teses, a 
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partir das palavras-chave “tecnologia e educação”, destas, oito (8) foram circunscritas nesse 

trabalho, partindo de considerações teóricas que reconhecem as Políticas de formação dos 

Institutos Federais e a docência na educação profissional e tecnológica. Cabe tornar presente 

que dentre estas, 2 foram rastreadas em 2012 (UFSCar, UFU), 2 em 2013 (UFMG, UERJ), 3 

em 2014 (UFC, UFMG, UEPG), 1 em 2015 (UFC). Comprometidos com a rigorosidade no 

processo de busca de dados, realizamos outras consultas no portal da BDTD, com novos 

descritores, utilizando as palavras-chave: Políticas formação Institutos Federais docência, 

mas não encontramos outras teses que tratam especificamente dessa questão. Assim, surge a 

problemática da pesquisa: quais são os discursos e preocupações recorrentes das teses 

produzidas na área da educação sobre as políticas de desenvolvimento e formação da 

profissão docente na Educação Profissional e Tecnológica?  

 

Descrevendo as teses mapeadas 

 

A tese de Silva (2015), de pesquisa qualitativa, traça uma investigação com entrevistas 

semiestruturadas e observações da prática do professor, com filmagens das aulas, antes e 

depois da formação com a Sequência Fedathi (SF). Faz parte dessa agenda um estudo de caso 

com abordagem descritiva e interpretativa, tendo como sujeito investigado um professor de 

Matemática do Ensino Médio. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo, 

considerando três etapas básicas: a pré-análise, a descrição analítica dos dados e o tratamento 

dos resultados, abrangendo a inferência e a interpretação. A partir da fala e das ações do 

professor, durante o processo investigativo identificou as categorias de análise da pesquisa. A 

investigação teve como locus o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE), Campus de Fortaleza, acontecendo em três fases: observação do professor durante a 

aula, no Laboratório de Informática Educativa (LIE), com o uso das tecnologias digitais 

(software winplot); formação do professor subsidiada pela Sequência Fedathi e observação da 

postura do professor durante a aplicação das Sequências Didáticas após sua formação. O 

objetivo principal foi de promover a inserção da metodologia Sequência Fedathi no trabalho 

pedagógico do professor, para contribuir no desenvolvimento de sua postura reflexiva no 

contexto digital. A pesquisa aconteceu na dinâmica do cotidiano escolar, agregando as 

tecnologias digitais com base no ensino reflexivo, propiciando uma aprendizagem 

investigativa do conhecimento, para tornar o estudante o protagonista no processo educativo.  
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Nos resultados, Silva (2015) defende a tese de que A inserção da Metodologia SF, no 

trabalho pedagógico do professor, contribui com o desenvolvimento da postura do professor 

tradicional, como professor reflexivo. Do ponto de vista conceitual, confirma que essa 

metodologia oferece “condições ao professor para trabalhar todo o processo didático, 

começando pela preparação de sequências de ensino, estudo e avaliação dos recursos a serem 

utilizados, finalizando com sua execução, é um meio eficaz para acabar com a improvisação 

da aula” (SILVA, 2015, p. 8). Inicialmente, Silva (2015) retratou uma educação baseada na 

instrução unilateral, conservadora, baseada no ensino por transmissão/recepção, de 

subordinação do aluno ao universo tecnológico informatizado, do ensino instrucional e do 

adestramento. Posteriormente, Silva (2015, p. 99) percebe que “o professor sentia dificuldade 

em se apropriar da SF, mas na aplicação da segunda SD, realizada também na terceira etapa, 

evidenciamos a melhoria da prática pedagógica dele, que influenciado pela SF, modificou sua 

postura de forma positiva”, pois viabilizou momentos de discussão e socialização com os 

estudantes, através do software winplot, mantendo uma postura inovadora com as tecnologias 

digitais. A metodologia SF, segundo Silva (2015, p. 100), provoca “momentos investigativos 

e reflexivos da própria prática” pedagógica, dando condições de reflexão, para lançar desafios 

que motiva os participantes à resolução das situações-problema, além de romper com a visão 

tradicional de ensino. Conclui que “é necessário o professor dedicar mais tempo ao processo 

do planejamento prévio e ao seu constante replanejamento das aulas, para poder repensar a 

prática pedagógica, com maior qualidade nas atividades educativas, a partir da integração das 

tecnologias digitais” (SILVA, 2015, p. 100). 

Lima (2014) defendeu a tese centrada no estudo de caso e teve como objetivo analisar 

os entendimentos práticos e teóricos de licenciandos de Física e Ciências Biológicas 

referentes aos conhecimentos pedagógicos, científicos e tecnológicos digitais, assim como 

suas inter-relações. Para a coleta de dados, Lima (2014, p. 8) fez uso das tecnologias digitais 

para a realização de questionários “disponibilizados no Google Docs, fóruns de discussão do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem TelEduc, desenvolvimento de mapas conceituais no 

software CmapTools e planos de aula compartilhados e armazenados em Portfólios do 

TelEduc”.  

Lima (2014, p. 272) recomenda que “as disciplinas dos cursos de Licenciatura tenham 

como ação inicial a busca dos conhecimentos prévios dos licenciandos para que sejam 

utilizadas no contexto da docência”. Lima (2014, p. 272) reforça também que “tempo, 

articulação entre disciplinas, relações entre docentes de diferentes áreas do conhecimento e 

variadas estratégias de trabalho podem promover mudanças no pensamento dos licenciandos 

sobre a docência”. Segundo a autora, há uma necessidade de integração dos conhecimentos 



oriundos das tecnologias digitais e da docência nos cursos de licenciatura, inserindo o 

trabalho com as tecnologias já nos primeiros semestres letivos e promovendo a reconstrução 

de conhecimentos prévios e novas interações com a máquina por meio de ensaios, de erros e 

acertos junto às disciplinas. Alerta que é preciso cuidado na escolha dos materiais 

educacionais e recursos digitais, pois precisam favorecer o “processo de aprendizagem, sem o 

qual não seria possível o uso desse tipo de ferramenta, como por exemplo, estudos científicos 

que causem problemas à saúde dos estudantes ou aqueles nos quais não existe a possibilidade 

real de estudo de fenômenos naturais”. (LIMA, 2014, p. 272). Por fim, sugere que os estudos 

comparativos e experimentais “poderiam ser desenvolvidos para o aprofundamento de 

conceitos e a compreensão de procedimentos diferenciados [...], de integração de diferentes 

formas e estratégias de trabalho, vinculando os recursos digitais aos não digitais”. (LIMA, 

2014, p. 272).  

Lima (2014, p. 273) atesta que os licenciandos manifestam a necessidade de superar as 

fragmentações dos conhecimentos e dos recursos a serem utilizados na docência, visto que as 

“pesquisas acadêmicas, por exemplo, podem ser realizadas tanto em livros impressos quanto 

em materiais digitais disponíveis na internet. Possibilitar um debate sobre os materiais 

coletados de forma analógica ou digital, seja ele presencial ou virtual”, contribuindo para a 

realização de práticas docentes diversificadas. Por meio dos debates nos fóruns a distância, os 

licenciandos manifestaram posturas críticas sobre os contextos de docência e o uso das 

tecnologias digitais, mesmo com ausência de alfabetização tecnológica na escola pública. 

Assim, Lima (2014, p. 273) recomenda “a utilização de recursos digitais tais como blogs, 

páginas em comunidades virtuais, fóruns virtuais nos quais os licenciandos possam expressar 

suas ideias para a melhoria de sua formação e receber feedback” à melhoria dos cursos de 

formação, através de novas ideias, sugestões e ações. 

Em 2014, Pena defendeu a tese Docência na educação profissional e tecnológica: 

conhecimentos, práticas e desafios de professores de cursos técnicos na rede federal, com o 

objetivo de analisar a docência, as estratégias de didatização e o conhecimento pedagógico do 

conteúdo na prática docente de professores de disciplinas técnicas e os desafios da docência 

na Educação Profissional e Tecnológica. Para tanto, Pena (2014) selecionou seis professores 

que são atuantes em quatro cursos técnicos integrados ou subsequentes ao ensino médio, com 

tempos de experiência na docência na instituição variando de 5 a 24 anos. Com as 

perspectivas colhidas realizou um trabalho de imersão no cotidiano da docência de Educação 

Profissional e Tecnológica com intuito de observar as peculiaridades do ensino das disciplinas 

técnicas. 



Pena (2014) utilizou diversos instrumentos, como coleta de dados, análise documental, 

questionários, observações da prática docente e entrevistas com professores de vários cursos 

técnicos do IFMG, Campus Ouro Preto. A provocação de Pena (2014, p. 7) é de que diante 

das fragilidades na formação para a docência, “os professores fundamentaram-se em 

diferentes referências visando desenvolver a prática docente”, tendo como referência as 

situações vivenciadas ao longo da vida escolar, assim como da trajetória acadêmica, 

profissional. Compreende que “as novas demandas dos Institutos Federais vêm gerando 

tensões e angústias no tocante às relações entre ensino e pesquisa e também no que se refere à 

possibilidade de desvalorização do ensino técnico no conjunto das atividades de ensino na 

Instituição” (PENA, 2014, p. 7). Defende um conhecimento alargado do conteúdo para 

ensinar as disciplinas técnicas, além da importância da formação pedagógica articular-se com 

“uma política de Estado para a formação docente para essa modalidade de ensino, bem como 

de programas de formação continuada que tenham por base a reflexão sobre a prática docente, 

com vistas a contribuir para a profissionalização dos docentes”. (PENA, 2014, p. 7).  

Apesar de não terem a formação em oficinas experimentais que gostariam para 

fortalecer as práticas de educar, os professores evidenciaram “a preocupação com a 

aprendizagem dos alunos; a busca pessoal pela atualização de conhecimentos via estudos por 

conta própria e cursos de pós-graduação, a busca de aperfeiçoamento profissional, o gosto 

pelo ensino e o desejo de melhorar como docente”, sob a forma de constante reavaliação da 

própria prática e o compromisso dos professores com um ensino qualificado à inserção dos 

estudantes no mundo de trabalho. (PENA, 2014, p. 253). No entanto, Pena (2014, p. 254) 

percebe uma questão negligenciada pelos professores e que faz parte dos processos da 

educação tecnológica - “diz respeito à formação política do aluno, como futuro trabalhador”, 

o que somente dois professores mencionaram em suas entrevistas. Pena (2014, p. 254) ressalta 

que os cursos técnicos voltados para a formação profissional precisam fornecer aos estudantes 

a capacidade autocrítica sobre “o mundo do trabalho em que as relações hierárquicas, as 

disputas de poder e os interesses do capital configuram situações bastante específicas e 

complexas”.   

Ferreira defendeu em 2014, na UNB, sua tese com alicerce na perspectiva do 

materialismo histórico-dialético num processo de pesquisa-ação, tendo como fontes os 

registros das sínteses coletivas das atividades educativas sobre o acesso aos meios de 

comunicação pelos estudantes. A pesquisa objetivou “analisar se as relações pedagógicas 

vivenciadas na área de conhecimento Comunicação e Tecnologias da Informação (CTI) no 

contexto da LEdoC-UnB podem contribuir para instrumentalizar os educandos para ampliar 

sua compreensão crítica do mundo”, visando contribuir para um projeto de educação voltado 



para as questões sociais. (FERREIRA, 2014, p. 6). Ferreira (2014, p. 6) percebe na 

“Pedagogia da Alternância as estratégias metodológicas mais adequadas a não separação entre 

os sujeitos em formação e sua realidade objetiva”. Engendra a realização de uma política de 

formação de professores do campo, a partir das necessidades do campo, apresentando 

perspectivas à formação com o uso de computadores e Internet, mas “sem deixar de lado o 

fato de que há predominância de uma relação de causa e sentido entre estas teorias e o 

fortalecimento de ideologias capitalistas”. (FERREIRA, 2014, p. 6).  

Ferreira (2014, p. 273) salienta que não conseguiu fazer com todos os estudantes nos 

debates uma experiência crítica dos conteúdos e práticas com as tecnologias no entendimento 

do problema que é a superação do modo de produção capitalista, pois nem todos se sentiram 

integrados nesse mundo. Ferreira (2014, p. 274) diz que o trabalho coletivo em sala de aula é 

um importante passo “para a superação do individualismo no caminho para a construção de 

uma inteligência, consciência e sentimento de coletividade tão importante para as etapas 

seguintes da luta: aquela que acontece no campo, no território, nos espaços em que vão atuar 

esses sujeitos”. A tese ressalta as tecnologias digitais como “bases importantes da instituição e 

conservação do modelo de desenvolvimento vigente. Tecnologia é produtora de mais valia, é 

instrumento para a ampliação da lucratividade” e são bases dos modos de produção capitalista 

(FERREIRA, 2014, p. 276). Nesse sentido, a tese revela que “a Educação do Campo se 

transforma quando se transformam seus sujeitos, as metodologias, quando novos 

conhecimentos e abordagens são inseridos no escopo de sua constituição teórica e prática” 

(FERREIRA, 2014, p. 276). Os conhecimentos técnicos sobre usos das tecnologias digitais 

podem ser desenvolvidos nas escolas, mas isso implica um trabalho cooperativo, “no sentido 

de serem vistos pelo Estado como sujeitos de direitos e assim, poderem ter e acessar 

equipamentos e informação ligados à informática e às possíveis contribuições disso para o 

desenvolvimento de um campo melhor e mais justo”. (FERREIRA, 2014, p. 277).  

Em 2012, Helmer defendeu a tese voltada para a “caracterização do quadro docente do 

IFSP que, por meio de um questionário autoaplicável de perguntas fechadas, abarcou a análise 

sobre o perfil pessoal, acadêmico, formativo e profissional”. (HELMER, 2012, p. 7). 

Identificou as concepções educacionais que configuram o ser professor da Educação 

Profissional e Tecnológica e aprofundou “as discussões sobre a escolha da carreira, os 

conhecimentos necessários para ser professor, os desafios encontrados no magistério, a 

organização da aula, a relação com os alunos e as vivências na profissão docente 

desenvolvidas no IFSP” (HELMER, 2012, p. 7). Segundo Helmer (2012, p. 226), a educação 

é um processo formativo, que “para além da inserção no mundo do trabalho, capacita o sujeito 

a intervir em diferentes situações sociais”, contrapondo-se à concepção de educação 



direcionada às demandas do sistema capitalista, em que os trabalhadores assalariados são 

manipulados para manterem-se no emprego de exigências sub-humanas. Nos processos de 

ensino e de aprendizagem, os docentes do IFSP convergem para a pedagogia reprodutiva e 

tradicional como aporte tecnológico, em que o docente é o centro do processo, “com 

supervalorização dos conteúdos predefinidos, das habilidades técnicas para a profissão, das 

aulas expositivas, da resolução de exercícios, provas e o uso de lousa e Datashow” 

(HELMER, 2012, p. 229). Mas, ressalta também, que é a oportunidade de promover a relação 

acadêmico-docente justificada no respeito e no diálogo. Nesse sentido, os docentes levam em 

consideração que os estudantes não têm a rotina de estudo, visto que trabalham o dia inteiro, o 

que exige dos docentes “uma postura mais pastoral do que focada nos conteúdos, fato que 

gera certo desconforto aos docentes pelo receio de como as empresas avaliarão o ensino 

oferecido na instituição”. (HELMER, 2012, p. 229). Nos discursos dos docentes, identifica-se 

que “de um lado há professores que almejam uma escola comprometida com a qualidade dos 

cursos técnicos, com ênfase nos de nível médio; de outro, uma escola mais próxima dos 

princípios de universidade” (HELMER, 2012, p. 229).  

Costa (2012) defendeu a tese sobre as políticas de formação de professores para a 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), levando em consideração o padrão de sociedade 

ajustado ao sistema capitalista e neoliberal, sendo um desafio para a história da educação 

brasileira. Costa (2012, p. 14) parte do entendimento da inexistência de políticas de formação 

de professores para a EPT, iniciando a pesquisa com análises documentais e levantamentos 

bibliográficos para perceber que, ao longo de sua história, “as políticas para essa área ainda 

não se firmaram como políticas de Estado, mas, sim com programas de governo que visam a 

facilitar e a regulamentar o acesso de profissionais (não professores) às salas de aula dos 

cursos técnicos de nível médio”. Costa (2012, p. 14) debate sobre essas políticas a partir da 

década de 1990 (expansão do ensino superior no Brasil) até a atualidade, justificando que “às 

políticas de formação docente para a EPT, estão as relações estabelecidas entre a educação, o 

trabalho e a sociedade”. Costa (2012, p. 14) aponta, como resultados da pesquisa, que “a 

materialização de programas de formação de professores para a EPT com percursos 

aligeirados, descontínuos e fragmentados”, pois a expansão exigiu um maior contingente de 

professores para esse nível de ensino, além disso, os “documentos PDIs e PPPs dos IFETs 

investigados se alinham às políticas do MEC/SETEC”, identificando-se uma ligação entre o 

trabalho e os modos de produção.  

Amorim (2013) defendeu a tese na UFMG estruturada em três níveis: revisão teórica, 

análise documental e pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi realizada em sete (07), das 

dez (10) instituições da rede federal de educação profissional de Minas Gerais, e teve como 



técnicas de pesquisa o uso de questionários eletrônicos e de entrevistas com os gestores dessas 

instituições. Amorim (2013, p. 8) defende que a educação profissional no Brasil está situada 

numa conjuntura política de ampliação e reorganização dessa modalidade de ensino, por meio 

de Institutos Federais. Constata que o Brasil passa por uma crise de qualificação profissional, 

sendo necessário um investimento em “formação mais técnica – já que faltam trabalhadores 

com esse perfil” (AMORIM, 2013, p. 218). Tudo indica que essa nova configuração de ensino 

acaba assumindo a perspectiva dualista “que remonta aos anos de 1930 – um tipo de escola de 

ensino profissional destinado, principalmente, para as classes sociais subalternas, e outro tipo 

de escola, de caráter acadêmico, destinado a preparar as pessoas para formar a elite 

dominante”. (AMORIM, 2013, p. 219). Além disso, Amorim (2013, p. 219) identifica que os 

IFs têm dificuldades para a organização, pelo “quadro reduzido de funcionários para realizar 

as inúmeras tarefas designadas para os IFs, a sobrecarga de trabalho e a perda/construção da 

identidade institucional”. Há, também, outros problemas que pouco aparecem mas 

comprometem a organização dos IFs como o “ingresso de novos servidores sem visão de 

EPT; conflito entre novatos e veteranos; quadro de professores sem formação adequada para 

atuar em diferentes níveis de EPT”; ausência de estruturação da carreira; “criação de 

programas paralelos (como o PRONATEC); infraestrutura e recursos financeiros insuficientes 

para cumprir o amplo papel colocado para os IFS e pouca visibilidade dos Institutos”. 

(AMORIM, 2013, p. 219). 

Borborema (2013, p. 7) defendeu na UERJ uma tese convergindo para a análise das 

“recontextualizações e ressignificações que a educação profissional e tecnológica passou nos 

últimos anos, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia”, 

tendo como alicerce os discursos que sustentam as transformações ocorridas a partir das 

políticas educacionais e curriculares. Observa que os Institutos Federais não se constituem 

como referência de instituições ideais, mas compreende que com a criação dos IFs e a 

expansão dessa rede são geradas transformações qualitativas no campo educacional sem 

precedentes.  Borborema (2013, p. 181) diz que os IFs se encontram em crise de identidade, 

“o crescimento foi muito rápido, trazendo inúmeras mudanças nas relações, nas rotinas e nos 

procedimentos em termos pedagógicos e, principalmente, em termos administrativos” com o 

aumento da burocratização, das disputas de poder e das especializações. Nesse contexto de 

discussão, “a estrutura organizacional dos Institutos Federais exige alterações significativas, 

pois houve uma ampliação do quadro administrativo em virtude da descentralização de 

diversas atividades”. (BORBOREMA, 2013, p. 181).  

Tavares defendeu em 2014, na UEPG, a tese tendo uma orientação marxista, 

articulando elementos das obras de Marx e de Gramsci. A tese gira em torno do processo de 



criação e implantação dos IFs enquanto parte integrante das políticas educacionais voltadas à 

expansão do Ensino Superior no Brasil no período 2003 a 2012. Tavares parte do pressuposto 

de que com o cenário de crises e dificuldades, o sistema capitalista criou os IFs para resolver 

as demandas mais imediatas e urgentes, tornando-se num modelo institucional alternativo. 

Tavares (2014, p. 226) constatou que o crescimento das formas de produção capitalista incidiu 

em consequências à qualificação profissionalizante, por meio de relações de trabalho e 

“produz necessidades diferenciadas em termos de educação ou formação do trabalhador, 

tendo em vista a coexistência de atividades laborais altamente complexas e especializadas 

com outras extremamente simplificadas”. Na conjuntura brasileira, essa convergência tem 

sido realizada, por um lado, pela formação universitária, e por outro, “por meio da 

qualificação profissional proporcionada por cursos aligeirados, fragmentados e desvinculados 

da Educação Básica, tendo o Sistema ‘S’ (SENAI, SENAC, SENAT, etc.) a sua principal 

referência”. (TAVARES, 2014, p. 226). Conclui suas análises defendendo que o 

reconhecimento dos IFs se dá pelo fato dos estudantes perceberem esses espaços formativos 

como oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e como caminho para se chegar à 

Educação Superior. O desafio aberto, segundo o autor, está na falta de condições apropriadas 

para a realização de atividades ligadas ao Ensino Superior, à pesquisa e à extensão, para além 

de um foco de aplicação técnica definida e imediata, colocando destaque nas atividades de 

formação profissional em comparação às outras dimensões da formação humana, política e 

experiencial dos estudantes. 

 

Perspectivas e desafios encontrados 

 

Do exposto nas narrativas e experiências das teses se infere a necessidade de 

considerar a variedade de enfoques referente aos Institutos Federais, as ambiguidades nos 

resultados das investigações e os diferentes contextos que envolveram as pesquisas realizadas. 

As teses apresentam perspectivas interdisciplinares, algumas com foco especial nos Institutos 

Federais, ao identificar que o ensino profissional tecnológico ainda está precário, deficitário, 

as escolas públicas com poucos recursos, professores com pouca qualificação, espaços sem 

estrutura para o ensino tecnológico. Diagnosticando, inclusive, as aporias das propostas 

interdisciplinares, sustentadas ainda na visão fragmentada da realidade por meio do saber 

teórico e de conhecimentos técnico-científicos destituídos de experiências humanas no mundo 

da vida. Outras teses possuem como lócus os Institutos Federais e os desafios da docência nos 

cursos de licenciatura. Ao mesmo tempo, as teses evidenciam precariedades na formação para 

a docência nos Institutos Federais, o que cria conflitos na aprendizagem e pesquisa, e o alerta 



para efetivação de políticas de Estado voltadas à formação permanente dos professores para 

que desenvolvam uma postura reflexiva sobre a práxis pedagógica (PENA, 2014).  

Ficou evidente a necessidade de integrar nos cursos de licenciatura os conhecimentos 

pedagógicos, científicos e tecnológicos por meio de uma (re)estruturação curricular que faça 

essa integração entre os distintos saberes da docência, tendo em vista os movimentos de 

crescente complexificação da vida profissional e social (LIMA, 2014; PENA, 2014). No 

entanto, a dinâmica das aulas no Instituto Federal acontece por meio de reprodução de 

conhecimento com conteúdos fechados em si e pré-definidos, aulas expositivas, resolução de 

exercícios, provas, lousa e Datashow enquanto aportes tecnológicos dos sistemas burocráticos 

de ensino (HELMER, 2012). Por isso, a importância de integrar os saberes das tecnologias 

digitais com a docência, introduzindo nas disciplinas atividades pedagógicas com as 

tecnologias para dar efetividade à reconstrução de conhecimentos e interações com os 

artefatos, por meio de ensaios, ou seja, viabilizando práticas interpares com as tecnologias 

digitais (SILVA, 2015; LIMA, 2014).  

Sem sombra de dúvidas, os Institutos Federais estão voltados especificamente para a 

educação profissional, sendo relevante para o contexto brasileiro, já que passamos pela crise 

de qualificação profissional e o cenário exige o investimento em formação técnica 

(AMORIM, 2013). Por tal razão, tal proposta surgiu de tensões, pois o capitalismo construiu 

os Institutos Federais com intuito de solucionar as necessidades mais urgentes, configurando-

se numa instituição alternativa (TAVARES, 2014). Os Institutos Federais têm seu 

reconhecimento pelos estudantes enquanto possibilidade de inserção no mercado de trabalho e 

por estimar um curso superior (TAVARES, 2014). Mas, ainda assim, tal estrutura apresenta 

uma perspectiva dualista, pois se trata de um ensino profissional técnico destinado para as 

classes sociais subalternas, voltado principalmente para o mercado de trabalho (AMORIM, 

2013; PENA, 2014; HELMER, 2012). Então, seria interessante possibilitar experiências de 

extensão e condições adequadas para realizar o movimento formativo em conjunto com o 

Ensino Superior, colocando em destaque a formação profissional e política dos estudantes 

(TAVARES, 2014), bem como oferecendo aos estudantes elementos para a capacidade crítica 

sobre o trabalho social, suas relações hierárquicas, as disputas de poder e interesses pelo 

capital e suas complexidades diante da realidade fragmentada (PENA, 2014; HELMER, 

2012).  

Os Institutos Federais estão em conflito de identidade devido ao crescimento acelerado 

e que trouxe transformações nas rotinas e procedimentos pedagógicos e administrativos pela 

ampliação da burocratização e por disputas de poder. Com isso, houve mudanças nas 

estruturas organizacionais dos Institutos Federais, o que exigiu um aumento de pessoas na 



administração diante da descentralização de diversas esferas, subvalorizando-se a dimensão 

formativa para a concretização da interdisciplinaridade (BORBOREMA, 2013; AMORIM, 

2013). Além dessa perda de identidade há, de um lado, professores que tem por princípio 

educativo uma escola empenhada com a qualidade das aulas dos cursos técnicos, com 

destaque no nível de ensino médio, e de outro, uma escola mais próxima com os princípios de 

universidade (HELMER, 2012). Apesar das inúmeras críticas às políticas e aos programas de 

governo que priorizam a preparação técnica para o capital humano-produtivo, sem a 

preocupação com a formação humana e socioeducacional crítica, merecem destaque o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e a construção dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), como importantes canais de 

acesso aos direitos à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, ao 

trabalho e renda, bem como o acesso à tecnologia digital.  

Em termos gerais, fica evidente a importância de uma postura pedagógica reflexiva, 

para além da visão descritiva do êxito de algumas práticas, encontrando metodologias que 

possam auxiliar nos planejamentos e sequências pedagógicas para ultrapassar um ensino 

conversador ou de dependência impensada tanto do estudante como do professor ao universo 

tecnológico (SILVA, 2015; HELMER, 2012). O trabalho pedagógico pode acontecer de modo 

colaborativo entre a gestão escolar e os professores para efetivar a inclusão digital dos 

estudantes em aulas nos laboratórios de informática, para conhecer os processos de pesquisa e 

para lidar com os instrumentos culturais, o que contribui para a melhoria das atividades de 

ensino técnico (SILVA, 2015). Assim, é preciso que o professor tenha tempo e desenvolva 

práticas colaborativas interpares para realizar planejamentos, repensando constantemente as 

práticas pedagógicas com as tecnologias para descobrir nesses movimentos, quais artefatos 

tecnológicos podem melhor oferecer um processo intercultural e formativo no campo 

educacional.  
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