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Tecendo nexos da Educação
profissional e tecnológica

O livro “A Educação profissional e tecnológica: história, trajetória  
e proposições” abre um espaço de discussão, no campo da educação, 
ao tempo em que divulga resultados de pesquisas, realizadas no âm-
bito desta temática. Com esta produção deixamos aflorar experiências 
de pesquisa, que revelam uma extensa e original bibliografia, com 
temporalidades que adentram em diversos espaços.

Assim, apresentamos a configuração  da Educação profissional 
e tecnológica  no Brasil a partir de diferentes enfoques teóricos e 
metodológicos, revelando o seu caráter processual e histórico. É 
preciso ressaltar que as (con)figurações (ELIAS, 2001) têm seus 
sistemas próprios, apresentando figurações  específicas que se ligam 
por interdependências (ELIAS, 1994) de tipos variados, em uma 
longa duração, que por vezes mudam de maneira lenta, sendo for-
madas por indivíduos de gerações diferentes, deixando a impressão 
de que elas existem sem os indivíduos que a compõem. O fato é 
que eles podem desaparecer, mas dão lugar a outros cujas funções 
permitirão a continuidade delas. 

Considerando este entendimento, O inglês como língua dos  ne-
gócios: o caso da instrução comercial luso-brasileira (1759-1902), 
é um marco importante na discussão da educação profissional. Nesta 
pesquisa, o autor   traçou   um   panorama   das   origens   do   ensino   
comercial   no   período   anterior   à formalização   da   educação   
profissional   brasileira.   A   partir   de  um extenso  levantamento 
bibliográfico,   foram   apresentadas   reflexões   acerca do   pio-
neirismo   português   nas navegações   e  dos   avanços de estudos 
matemáticos,   que   constituíram   as   primeiras técnicas contábeis. 
Foi possível perceber que o ensino comercial foi formalizado em 
Portugal através da Aula de Comércio a partir  da consolidação do 
comércio como principal atividade econômica para permitir o pro-
gresso enquanto atendia aos desejos da burguesia mercantil.  



Outra pesquisa que dá corpo à discussão anunciada é Infân-
cia e trabalho: a formação de quadros para as companhias de 
aprendizes marinheiros no Brasil Imperial,  pois nos possibilita 
vislumbrar uma temporalidade, em termos da educação profissional 
no Brasil, quando investigou a profissionalização de marinheiros e 
o protagonismo do Estado na formação de crianças desvalidas para 
os quadros militares entre os anos de 1840 a 1885. A autora analisou 
o processo de criação das Companhias de Aprendizes Marinheiros 
no Brasil  e a  formação da força de trabalho naval, tendo em vista 
questões de acesso, disciplina e hierarquia. Essa formação enfatizou 
o trabalho como elemento moralizador das classes consideradas 
perigosas no século XIX. 

No início do período republicano, as autoridades governamentais 
pensaram em outra formação, a partir das Escolas de Aprendizes e 
Artífices. Tais escolas se materializaram nos anos de 1902, visando 
à modernização do Brasil. Dentro dessa modalidade de ensino, a 
formação do trabalhador nacional foi o ponto chave dessa proposta 
de educação, a qual deixaria para trás, a imagem largamente difun-
dida na passagem do século XIX para o XX, de um povo imaturo, 
despreparado e indolente. As novas exigências postas pelas condições 
sociais, políticas e econômicas impuseram uma modalidade de edu-
cação, destinada para os pobres desvalidos, aprenderem um ofício, 
de modo a não perturbar a nova ordem republicana. 

Assim, em meio ao processo de industrialização e de urbanização 
das cidades brasileiras que tomou um forte impulso, por volta dos 
anos de 1940,  os Liceus industriais foram mais uma possibilidade 
de formação do trabalhador, frente às novas exigências do mercado 
de trabalho. Este mercado esperava por trabalhadores qualificados 
de forma que soubessem ler e escrever para operar as máquinas 
importadas que chegavam, especialmente, dos Estados Unidos e 
da Inglaterra. 

Os Liceus industriais tiveram a sua proposta de formação amplia-
da e logo se transformaram em Escolas industriais. Estas escolas 
foram criadas em todo Brasil, através do Decreto Lei nº 4073, de 30 
de janeiro de 1942, e, por sua vez, criou a Lei Orgânica do Ensino 
Industrial. A partir de então,  mudou-se a nomenclatura das Escolas 



de Aprendizes Artífices para Escola Industrial Federal de Sergipe. As 
escolas industriais tinham como objetivo formar trabalhadores para 
as indústrias que se instalavam em Sergipe. 

Vale ressaltar que nos “[...] anos de 1950, eclodiu no país uma onda 
desenvolvimentista, que delegou à industrialização a possibilidade de 
crescimento econômico e avanço tecnológico, no país, afirmando-se 
com força durante o governo de Juscelino Kubistchek” (SANTOS E 
MENEZES, 2011,  p. 135). Ainda conforme o estudo desses autores, 
nesse movimento nacional-desenvolvimentista, eclodiu a grande 
campanha do “petróleo é nosso” criando fortes raízes políticas e 
ideológicas a ponto de solidificar em todo o Brasil um pensamento 
unificado em torno de uma certeza que o progresso era inevitável. 

“Para aderir à mentalidade desenvolvimentista, os sergipanos 
precisam desfazer os laços com o modelo tradicional que ofuscava 
o brilho do desenvolvimento. Era preciso romper os vínculos tradi-
cionalistas e avançar rumo ao progresso” (SANTOS E MENEZES, 
2011,  p. 138). A onda desenvolvimentista afetou os intelectuais 
sergipanos e os levou a se organizarem em torno dessa causa, rea-
firmando o entendimento de Sirinelli (1996) em relação à atuação 
e interesses dos intelectuais que, a depender da situação, organi-
zam-se” “[...] também em torno de uma sensibilidade ideológica 
ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente 
determinantes que fundam uma vontade e um gosto de conviver 
[...]”. (SIRINELLI, 1996, p. 138)

 No que se refere à educação, (SANTOS E MENEZES, 2011, p. 
138) entenderam que a expectativa dos governantes era a de colocar 
o sistema escolar a serviço do desenvolvimento da indústria e dos 
setores de serviço. Dentro dessa expectativa, precisava-se “[...] am-
pliar a oferta de mão de obra qualificada e formar quadros técnicos 
competentes para gerir a economia do país”. A industrialização/
educação foi o requisito básico para a prosperidade social. O pen-
samento dos intelectuais sergipanos, na década de 1950, denuncia 
a carência de mão de obra qualificada para assumir tais atividades 
que emergiram sob a ótica desenvolvimentista.

Assim, para compreender a relação entre a cidade e as funções 
exercidas pelos indivíduos na sociedade aracajuana, era preciso dar 



continuidade ao processo de civilização apresentado a partir dos 
ideais republicanos, na perspectiva das modalidades educativas 
regulamentadas pelo Estado, dentre elas, a Educação Profissio-
nal. Nessa perspectiva, é possível identificar aspectos dicotômicos 
relacionados ao novo-velho, elite-proletariado, urbano-rural, que 
completam e contemplam as linhas arquitetônicas que compõem 
essa trama civilizatória (LAPA, 2019). 

Em meio à atmosfera do crescimento das fábricas e das indús-
trias e considerando que esse trabalhador não tinha polidez para 
conviver em um ambiente coletivo, surgiu a ideia de docilização do 
proletariado, oferecida por meio do lazer aos funcionários, perante a 
prática esportiva do futebol. O propósito dos administradores era o de 
proporcionar ao funcionário da fábrica, uma formação em que aquele 
deixaria de ser um homem rude, para  buscar a docilidade através 
dos ensinamentos do futebol, como prática esportiva integradora. 

Tal prática, voltada ao lazer, ganhou status de competitividade 
entre as indústrias sergipanas que passaram a extrapolar a concorrência 
no âmbito da produção para também rivalizar no campo de futebol. 

Visando ao resultado futebolístico, eram ofertados aos jogadores 
regalias dentro da fábrica, ou seja, o caminho para a ascensão profis-
sional. Desse modo, ficou estabelecida a relação: Educação profissional 
– Indústria – Futebol. Os autores, que trataram da respectiva discussão 
neste livro, entenderam que o destaque foi para uma das fábricas, a In-
dústria Têxtil Sergipe Industrial que, por meio do proprietário, Thales 
Ferraz, criou em 1917, o primeiro clube de Sergipe derivado de uma 
fábrica: o Sport Club Industrial.

O projeto da educação profissional se expandiu, havendo a neces-
sidade de aprimoramento de técnicas de produção para a indústria, 
para o comércio, buscando a   transformação e/ou beneficiamento dos 
minérios. Desse modo, a carência de outros  profissionais, visando 
ao aperfeiçoamento de tais atividades, ficou evidente. 

Nesta ótica, no trabalho intitulado, o Ensino Comercial em 
Sergipe, a autora identificou a presença do ensino comercial nas 
instituições educacionais sergipanas, averiguando as condições que 
o configuraram, considerando as ações políticas, os agentes e atores 
envolvidos. A autora constatou que, em Sergipe, a primeira escola 
comercial foi criada em 1923, sob a denominação de Escola de Co-



mércio Conselheiro Orlando Dantas, tendo, em seguida, recebido 
o nome de Escola Técnica de Comércio de Sergipe. Diante disso, 
a pesquisadora apresentou de que maneira se configurou o ensino 
comercial em Sergipe, tendo demonstrado que esta foi a única ins-
tituição de natureza pública, com esse intuito no estado. Esta escola 
ofereceu o ensino de práticas comerciais, inclusive para mulheres. 

O ensino comercial também motivou o desenvolvimento de estudo 
acerca da experiência e  a empregabilidade: relatos sobre a criação 
do Departamento de Ciências Contábeis da UFS (1990-1996). 
Ao pensar na criação do Departamento de Ciências Contábeis na 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) no ano de 1990,  as autoras 
inferiram que tal mudança daria nova visibilidade ao curso não so-
mente perante à comunidade acadêmica, mas também aos contadores 
já atuantes e aos discentes que seriam formados a partir desta nova 
formatação. Pesquisaram sobre o tema com o objetivo de verificar 
a estrutura pedagógica do Departamento de Ciências Contábeis na 
UFS, a composição do seu corpo docente e as alterações ocorridas 
no currículo após a criação do Departamento. Essa pesquisa desvelou 
os bastidores deste processo de desmembramento e que mudou a 
História do Curso de Ciências Contábeis em Sergipe.

Outras profissões se estabeleceram no mercado de trabalho, 
considerando que a cidade se desenvolvia, a partir de um processo 
de industrialização acelerado, fato que gerou as necessidades de 
outros profissionais para compor a vida urbana. Em O Técnico de 
enfermagem: da gênese aos desafios da contemporaneidade, as 
autoras, ao discorrer sobre a trajetória da educação profissional do 
técnico de enfermagem, a partir das legislações da área da saúde e 
da educação, vigentes durante o século XX e primeiras décadas do 
século XXI, destacaram a implantação da enfermagem moderna 
no Brasil como profissão de nível superior, informando sobre os 
seus primórdios. As autoras destacaram a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, as legislações brasileiras e resoluções do 
Conselho Federal de Enfermagem que auxiliaram na definição dos 
meandros para subsidiar a formação do técnico de enfermagem, 
apresentando as atribuições, os campos de atuação profissional, 
o registro e alguns dos desafios contemporâneos para a categoria.



Outra profissão que emergiu com o desenvolvimento das cidades 
foi o bibliotecário e assim, refletir acerca do papel educativo do 
bibliotecário no contexto da Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT): desenvolvendo competências em informação por meio da 
Educação online, foi o propósito dos autores que entenderam que 
a mediação da informação, voltada para desenvolver nos discentes 
habilidades e competência em Informação, promove a autonomia na 
aprendizagem. Com assertividade, os pesquisadores apontaram para 
a necessidade de o Bibliotecário possuir competências pedagógicas 
que o possibilite compreender de forma mais ampliada o processo 
de ensino-aprendizagem. Os autores afirmaram que a Educação 
online contribui para a potencialização desse papel educativo, a 
fim de favorecer a construção de uma formação omnilateral que 
atenda às necessidades da ETP a partir de orientações adequadas à 
realidade do usuário, democratizando o conhecimento, reforçando 
o papel do Bibliotecário.

Ampliando a ideia da formação profissional, foi importante refletir 
sobre A trajetória do Instituto Federal de Sergipe: no contexto 
da dualidade educacional. Neste capítulo, colocou-se acento na 
discussão sobre o assistencialismo envolto na educação profissional 
entre o final do século XIX e o início do XX. Conclui-se o texto com 
a abordagem sobre a concretização da Lei nº 11.892/2008, que criou 
os Institutos Federais (IFs) para ampliar e aperfeiçoar o quadro de 
formação do trabalhador brasileiro. 

Esta discussão está evidenciada no capítulo: Da implantação às 
implicações: tecendo elos entre a constituição dos Institutos Fede-
rais e sua relação com o fazer docente. Neste estudo, a pesquisadora 
propôs-se a traçar um breve histórico do processo de implantação dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (1909-2008). 
Esse recontar diacrônico foi cotejado à discussão acerca dos impactos 
das inúmeras mudanças desta institucionalidade no fazer docente, por 
ter vivenciado, ao longo dos últimos 22 anos, pelo menos, três grandes 
alterações no cenário do ensino profissional. Inicialmente, pela nova 
LDB, que reconduziu o lugar da educação profissional como uma política 
pública de estado, em 1996; depois, a mudança de Escolas Técnicas 
para Centros Federais de Educação, em 2004;  e de Centros Federais 
de Educação para Institutos Federais, em 2008. 



Em um enfoque mais recente da formação profissional, alguns 
trabalhos emergiram com novos temas como: A Assistência Estu-
dantil e o vínculo com a permanência dos estudantes na Educação 
Profissional, cujos autores apresentaram a assistência estudantil 
como elemento importante para a permanência dos estudantes no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Além disso,  
identificaram e analisaram a constituição da assistência estudantil 
pelo viés do processo histórico, tendo em vista os embates a partir 
dos movimentos estudantis, a constituição do programa e os des-
dobramentos de suas legislações até os dias atuais no contexto da 
educação.  Ressaltaram a importância da assistência estudantil e a 
permanência dos estudantes na educação profissional estarem ar-
ticuladas, afirmando-se como política de Estado, resguardando-se 
os direitos dos estudantes.

Visando ao aperfeiçoamento da formação profissional, o estudo: 
Brasil profissionalizado: trajetória e contradições na educação 
profissional em Sergipe discorre acerca da implantação do Programa 
Brasil Profissionalizado, com destaque para os pressupostos que o 
norteiam. Diante das mudanças legislativas, as autoras apresentaram 
as descontinuidades que afetaram a educação brasileira e ressaltaram 
a importância de uma formação integrada mediada pelo trabalho, 
ciência e cultura, necessária para formar o cidadão trabalhador para 
que, além de atuar no mundo produtivo, possa ser capaz de refletir 
sobre a sua realidade de forma crítica, a fim de transformá-la.

Sob a ótica da produtividade, com o mercado de trabalho ditando 
as normas de como o trabalhador poderia  ser mais eficaz, em termos 
de resultados, produção e, especialmente, equilíbrio emocional, o 
estudo: Do binômio educação-trabalho e competência socioemocio-
nal, discorreu sobre como diferenciar competência socioemocional 
para o trabalho da habilidade socioafetiva e cognitiva para a vida. 
Assim, a autora demonstrou como a habilidade socioafetiva pode 
ser desenvolvida junto à cognição, visando ao bem-estar social do 
estudante, especialmente, ao ser inserido no mercado profissional. 

Ao analisar o processo de expansão da educação profissional no 
Brasil, os autores de A rede de Institutos Federais de Educação 
(IF) e os desafios da interiorização e integração com as políticas 



públicas de inclusão digital refletiram sobre os cenários políticos que 
produziram a realidade dos investimentos em educação profissional 
e seus dilemas para uma efetiva interiorização, que priorizasse o 
desenvolvimento econômico, social e humano em vários espaços da 
nação, obedecendo a critérios consoantes com os arranjos produtivos 
locais, e o papel da rede federal para a consolidação das políticas 
públicas de inclusão digital, através de sua integração. 

Com a fluidez do mercado de trabalho, cujas relações são líquidas, 
como nos ensina Baumman (2003), o último capítulo deste livro 
discorre sobre os paradigmas no processo de ensino e aprendiza-
gem da Geração Digital a partir de uma pesquisa de campo com 
estudantes do curso de Manutenção e Suporte em Informática do 
Instituto Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão.

Ao refletirmos sobre a configuração da Educação Profissional 
em Sergipe, é possível pensar sobre a sociedade e os seus indivíduos 
nos reportando, mais uma vez, a Elias (1994), de que um indivíduo 
não está destituído de um “nós”, diante do fato de que a sociedade 
e o indivíduo estão intrinsecamente interligados, pois ele forma a 
sociedade. “E é essa rede de funções que as pessoas desempenham 
umas em relação a outras, a ela e nada mais, que chamamos socie-
dade” (ELIAS, 1994, p. 23).

Por conseguinte, toda sociedade é uma sociedade de indivíduos 
e as ações de pessoas distintas se encontram em uma vinculação 
ininterrupta, na medida em que cumprem as funções a elas designa-
das.  Esse é o panorama da educação profissional que apresentamos.

As organizadoras,
Outono aracajuano, 2021 
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RAÍZES DO ENSINO COMERCIAL

Thadeu Vinícius Souza Teles

Uma parte significativa dos estudos desenvolvidos na História da Edu-
cação a respeito da trajetória do ensino profissional geralmente se concentra 
na configuração das escolas de artes mecânicas e no labor de ofícios que 
demandavam alguma habilidade manual específica. Entretanto, ao observar 
o contexto comercial é possível perceber que muitas iniciativas de ensino 
de habilidades relacionadas ao saber mercantil também se manifestavam 
sob a necessidade de promover o progresso das nações marcado pela na-
vegação e pelo comércio. Nesse sentido, o presente capítulo, recortado da 
tese intitulada “O inglês como língua dos negócios: o caso da instrução 
comercial luso-brasileira (1759-1902)”, pretende esboçar um panorama das 
origens do ensino comercial no período anterior à formalização da educação 
profissional brasileira. 

Tomando Portugal como ponto de partida, pode-se dizer que as grandes 
navegações, além de trazerem à luz a existência de um mundo fora do eixo 
Europa-Ásia-África, permitiram o desenvolvimento de uma nova maneira 
comercializar. Depois do aprimoramento dos primeiros equipamentos de na-
vegação, como a ampulheta, a bússola, o astrolábio e o quadrante, algumas 
nações começaram a intensificar seus empreendimentos marítimos. Diz-se que 
Portugal teve como vantagem a criação da caravela e a experiência portuguesa 
na pesca de bacalhau, mas o fato de que Portugal se estabeleceu como um reino 
unificado desde o século XII, enquanto as demais regiões europeias se dividiam 
como rivais, deu maior sucesso às ambições imperiais e comerciais portuguesas.

Na mesma época em que Portugal contava com um rei 
poderoso e um potencial econômico e geográfico que 
poderia ser canalizado em prol de um objetivo grandioso, 
sem entraves internos a atrapalhar os planos de desbravar 
os mares e explorar territórios distantes, os outros países 
europeus estavam entregues a disputas feudais, não tendo 
ainda uma unidade política ou administrativa relevante. 
As cidades comerciais italianas de Gênova, Veneza e 
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Florença, entre outras, que poderiam fazer-lhe frente por 
conta de sua burguesia fortalecida, não estavam à altura 
de Portugal. Tomadas isoladamente, careciam de autossu-
ficiência em recursos naturais e humanos, e não possuíam 
um aparelho burocrático suficientemente desenvolvido 
(PESTANA, 2008, p. 16).

Um dos marcos portugueses no desenvolvimento do seu famoso pio-
neirismo na era das grandes navegações foi a suposta criação da Escola de 
Sagres, uma escola naval capaz de prover alicerce científico aos navegado-
res do século XV. Entretanto, a tese da existência dessa escola criada pelo 
Infante D. Henrique (o navegador) encontra-se até hoje sem comprovação 
histórica e é motivo de discussão acirrada entre historiadores portugueses. 
Pestana (2008) também destoa da hipótese da Escola de Sagres:

Ocorre que todas fontes dignas de crédito, tanto nos arqui-
vos portugueses como nos estrangeiros, contemporâneas 
da suposta escola ou imediatamente posteriores a ela, não 
fazem referência e tampouco citam a existência da Escola 
de Sagres sequer uma única vez. Não se trata, portanto, 
de provar sua inexistência, mas, sim, de ser impossível 
a seus defensores apresentar uma única prova concreta e 
material a favor dela (PESTANA, 2008, p. 90).

Para Pestana (2008, p. 91), a veracidade da Escola de Sagres não pode 
ser comprovada nem mesmo através de escavações, mas outros historiado-
res defendem que a “total ausência da Escola de Sagres na documentação 
quatrocentista ocorre por conta da política de sigilo que imperava na época”. 
Como estratégia para não perder a “dianteira sobre os demais países euro-
peus” e proteger os segredos de Estado, era comum que os reis ordenassem 
aos navegantes que repassassem as informações mais “valiosas diretamente 
aos superiores, oralmente, impedindo o registro escrito das informações”. 
Embora permaneça a referida querela, a Escola de Sagres cumpre o papel 
emblemático de representar o progresso das técnicas de navegação acumu-
ladas pelos portugueses que enfrentaram os oceanos.

Disney (2009) observou o promissor comércio internacional português 
e os primeiros movimentos dos comerciantes para participar de negócios 
motivados em parte pelas oportunidades de mercado e parte pelo apoio 
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sistemático da Coroa. Neste início do século XV, os comerciantes trabalha-
vam individualmente ou com encarregados temporários. Além disso, eram 
formadas associações de curto prazo para empreendimentos particulares. 
A prática comercial portuguesa começava a se sofisticar, vez que alguns 
comerciantes tinham começado a utilizar letras de câmbio e os seguros ma-
rítimos tinham sido introduzidos, trazendo maior confiança para a indústria 
naval. Os novos métodos de contabilidade que estavam começando a se 
espalhar tornavam o fazer mercantil mais aritmético, menos pesado e muito 
mais sistemático do que anteriormente: “Isto foi conseguido ainda usando 
algarismos romanos em vez de árabes, estes últimos não sendo amplamente 
adotados em Portugal até o século XV” (DISNEY, 2009, p. 111). 

 Diante dos êxitos colecionados por Portugal no cenário da expansão 
ultramarina europeia, através da rentabilização das novas rotas atlânticas e 
do avanço na exploração de suas colônias, se tornava possível notar o papel 
fundamental que o comércio assumia no cenário econômico português. 
Muito embora o comércio tenha se estabelecido como a principal atividade 
econômica portuguesa, poucos eram os estudos sobre ele até finais do século 
XV. Foi a partir da criação da Escola de Tradutores de Toledo que boa parte 
dos primeiros conhecimentos se sistematizaram provindos de uma fonte 
comum a quase toda cultura europeia.

Segundo Almeida (2000, p. 80-82), a Escola de Tradutores de Toledo 
foi encarregada de assegurar a “tradução dos textos árabes para latim e 
sua consequente difusão”, realizando “de uma maneira única na história 
da cultura europeia, a passagem transcultural dos estudos científicos da 
Antiguidade” após os séculos XII e XIII. A respeito do ensino matemático 
a partir dos primeiros textos espalhados pela Escola de Toledo, “o clima 
mental era acanhado, não obstante o esforço exigido pelas tarefas de na-
vegação e pelo aumento da complexidade do trato comercial. Admitia-se, 
pois, o estudo das questões úteis à navegação”.

A Escola de Tradutores de Toledo e a gradativa popularização da ti-
pografia não foram as únicas responsáveis pelo início do interesse pelo 
conhecimento mercantil, contudo foram determinantes para a mudança de 
atitude frente ao conhecimento durante a criação do saber em Portugal, tão 
curiosamente repleto de noções em torno da náutica e da cartografia. Livros 
como o Tratado da Esfera, e o Tratado do Quadrante, ambos de Sacrobosco, 
o Tratado do Astrolábio, de Massahala, o Tratado do Astrolábio Novo, de 
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Profatio, além dos Theorica Planetarum, Libros del Saber da Astronomia 
e Tabuas Alfonsies, de Euclides, que são referidos por Almeida (2000, p. 
82) como “esteios importantes para a criação de uma prática do saber do 
século XV e da consolidação da cultura científica portuguesa”.

A ciência do cálculo1 teve sua difusão ampliada nos séculos XV e XVI, 
quando se tornou ferramenta indispensável para comércio, navegação e 
construção do novo mundo. Na Europa, por volta de 40 compêndios de 
aritmética foram editados. Um dos mais conhecidos foi o do frei Luca 
Pacioli, lançado em Veneza em 1494, que apresentava larga aplicação ao 
comércio. Em 1519, inspirada na obra de Pacioli, Gaspar Nicolas publicou 
a Practica d’Arismetyca. Sua finalidade é apontada na apresentação, em 
que se lê: “mui magnífico senhor [dirige-se ao conde de Tentugal], por ser 
cousa mui necessária nestes regnos e senhorios de Portugal por bem de em 
eles florecerem os tratos das mercadorias [...]” (SANTANA, 1986, p. 21-22).

No âmbito geral europeu, o conhecimento informal dos mercados, das 
regiões produtoras, dos mecanismos dos preços, o contato com terras di-
versas, e nelas com gente que tinha diferentes línguas e moedas, além das 
indispensáveis práticas creditícias e da necessidade de uma escrituração 
simples e rigorosa, ultrapassaram a preparação e mesmo as previsões mais 
clarividentes dos experientes piepowders2, o que terminou por impor o ensino 
de mercadores em regiões economicamente pioneiras. Santana (1986) registra 
que, ainda no século XIII, grandes proprietários rurais da Inglaterra recruta-
vam pessoal qualificado em economia, direito e contabilidade provindos de 
Oxford. Segundo o autor, em Oxford já existiam “escolas de comércio onde 
se ensinava a arte da correspondência comercial, assim como a redação de 
atos judiciais, de contratos e de contas” (SANTANA, 1986, p. 20). 

Correlatamente aos piepowders, estudos históricos como o de Har-
reld (2006) relatam que, ainda no início da Europa moderna, mercadores 
costumavam se reunir para compartilhar informações sobre determinadas 
características comerciais locais e sobre como fazer tarefas comuns à ati-

1 Expressão utilizada por Santana (1986, p. 21).
2 O piepowder é descrito pelo dicionário da Oxford disponível on-line como um comerciante 
que viaja a pé ou comerciante itinerante. No plural, é relacionado ao “Tribunal de Piepowders” 
uma espécie de grupo de comerciantes que se reuniam na Idade Média como autoridades 
em feiras e mercados para administrar a justiça entre os negociantes ambulantes e outros 
temporariamente residentes.
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vidade comercial, descrito como “conhecimento prescritivo”. As experi-
ências poderiam ser apresentadas verbalmente ou aprendidas através da 
possibilidade do interessado assistir ao proceder em casas de negócios. Os 
encontros para a troca de informações costumavam acontecer em bares ou 
hospedarias, onde os mercadores viajantes eram frequentadores assíduos. 

De acordo com pesquisas de Santana (1986, p. 31) realizadas na Col-
lecção das informações estatístico-comerciaes dos agentes consulares de 
Portugal nos diversos portos do mundo (1851), havia escolas para instrução 
do estudo de comércio e línguas reportadas pelo vice-cônsul de Dundee, na 
Escócia, e um excelente colégio, fundado pela rainha Isabel, para educação 
clássica e comercial, em Guernesey, no Reino Unido, conforme informado 
pelo cônsul da região.  Diante do protagonismo comercial da Itália entre os 
séculos XIV e XV, uma incidência de instituições escolares que se distinguiam 
das eclesiásticas é apontada por Santana (1986) em cidades italianas. As 
instituições seguiam uma tendência de formação profissional, tenham sido 
“primárias, secundárias ou superiores”: “Elas eram destinadas aos jovens de 
classe média, aos que aprendiam a ler e escrever na língua, bem como em 
latim, e que se iniciavam na aritmética comercial, dessa forma, nos conhe-
cimentos indispensáveis a sua atividade futura” (SANTANA, 1986, p. 21).

Em seu estudo sobre o aparecimento da escola moderna, Hilsdorf (2006) 
discorre sobre alguns detalhes das escolas populares elementares entre os 
séculos XIV e XV. Ao tratar da educação profissional nessas escolas urba-
nas, a autora aponta indícios do ensino de contabilidade e correspondência 
comercial desligado de teologia e latim. Ainda para a época da passagem 
do período medieval para o início dos tempos modernos, ela afirma que 

Nessas cidades onde os mercadores e artesãos eram tão 
importantes, não havia muito o interesse em promover a 
disseminação da gramática latina e das artes liberais: isto 
era assunto dos mestres das instituições religiosas (escolas 
monásticas, paroquiais e episcopais), dos mestres-livres e 
dos humanistas que abriam cursos privados de gramática, 
além dos professores e repetidores das faculdades de artes. 
Para elas, o ensino mais necessário era, antes, aquele que 
preparava o trabalho para numa casa comercial, num banco 
ou num tabelionato, e foi na contratação de professores 
para estes saberes que se concretizou o bom governo das 
cidades (HILSDORF, 2006, p. 158-159).
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Mesmo em meio ao desenvolvimento do ensino comercial, acredita-se 
que a reação portuguesa foi acanhada. A primeira obra para preparação do 
negociante escrita por um português surgiu apenas no século XVI. O doutor 
Pedro de Santarém foi o autor do Tratado de Seguro, obra que mereceu mui-
tas edições no fim do século do seu lançamento, diante do reconhecimento 
da habilidade do autor com a matéria de seguros e consequentemente da 
fundamentação proporcionada. De acordo com Santana (1986, p. 22), em 
carta ao diplomata português Duarte Galvão (1416-1517), o governador 
Afonso de Albuquerque (1453-1515) registrava críticas ao ensino comercial 
português em vista à rede econômica superiormente organizada existente na 
Europa. Alertou ele ao rei, em carta de 1º de dezembro de 1513: “vos nam 
tendes na imdia homem pera que deles devaes comfiar vosa fazemda, nem 
que saiba que couza he ser feitor, nem tratar, nem comprar, vem vemder, 
nem trazer nenhum proveyto nem fruyto”.

Supõe-se que as críticas feitas por Afonso de Albuquerque sobre o des-
preparo dos feitores portugueses atuando no Oriente tenham provocado a 
iniciativa régia de ordenar que, além do currículo habitual, fossem ministra-
dos aos nobres conhecimentos de contabilidade. Assim, por volta de 1621, 
D. Manuel I, considerando que a mercância exercida segundo as regras 
convinha à nobreza, ensaiou o início da instrução comercial portuguesa. 
No entanto, sua iniciativa parece ter durado pouco e atingido menos que 
o esperado, pois a situação de desqualificação para as atividades comerciais, 
advinda de “uma preparação minimamente sistematizada e institucionalizada”, 
permaneceu até o século XVII (SANTANA, 1986, p. 22).

 Os estudos pioneiros sobre o ensino comercial fora de Portugal 
iluminaram a compreensão de como essa especialidade de instrução se ma-
nifestou em equipamentos intelectuais de base de cultura escrita. Hébrard 
(1999, p. 39-45) registrou, por exemplo, um momento no final do século XVII 
em que se encontrava um novo tipo de escolarização3,criado por Jean-Baptiste 
de la Salle, baseada em leitura e catequese para ensinar conhecimentos 
de escrita, aritmética e contabilidade a artesãos e pequenos negociantes. 
Ainda no século XIV, o mesmo autor justificava a inicialização escolar de 

3 Acerca do fenômeno da escolarização, ver mais em Gramatização e Escolarização: 
contribuições para uma história do ensino das línguas no Brasil (1757-1827) de Oliveira 
(2010, p. 13-43).
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negociantes de grandes companhias comerciais de Veneza ou das cidades 
de Hansa para “manejar a pena de escrituração comercial e correspondên-
cia com clientes e fornecedores”. Antes de momentos como esses, a noção 
comercial era adquirida através da prática familiar de suas compilações de 
modelos de cartas e registros.  Em 1570, a corporação dos mestres-escrivães 
aritméticos recebeu o “direito e faculdade de ensinar a arte de escrever e 
a aritmética” nas lojas que abriram na França. Entretanto, os responsáveis 
por transmitir essas habilidades não se preocupavam com a cultura letrada 
ou com a literatura francesa, apenas com “escrever-contar”. 

Considerando a expressiva participação italiana nos primeiros movimentos 
do comércio externo e seu vanguardismo na história da instrução comercial 
e econômica, um nome importante revelou-se na obra de Vaz (2001, p. 33): 
Antonio Genovesi (1712-1769). Este personagem interessou-se por Teolo-
gia, Metafísica e Filosofia, e seguiu as carreiras de metafísico, economista e 
professor da Universidade de Nápoles. Suas obras, resultados de seus cursos 
na referida Universidade, recomendavam a renovação cultural e mental aos 
jovens de Nápoles através da instrução. O mestre italiano sustentava que 

o Estado deve promover o aumento demográfico, primei-
ramente combatendo as causas ou factores de despovo-
amento, nomeadamente as doenças e a esterilidade dos 
terrenos, e incentivando os factores de aumento: comércio, 
agricultura, indústria, educação, apoio às famílias e doçura 
do governo civil (VAZ, 2002, p. 37).

Genovesi fundamentava-se no teórico do mercantilismo francês Jean François 
Melon (1680-1738) para uma definição do comércio. O comércio era entendi-
do como a “troca do supérfluo pelo necessário concretizada na circulação dos 
bens, do dinheiro e outros instrumentos de crédito: letras de câmbio e notas”. O 
pensamento econômico genovesiano destacava corpo, alma e liberdade como 
elementos essenciais do comércio. Ele distinguia os referidos elementos da 
seguinte maneira: “o corpo são as coisas mercantis, a alma é a circulação e a 
liberdade consiste na velocidade da circulação” (VAZ, 2002, p. 38).
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Nas lições de comércio de António Genovesi, fortemente influenciadas 
por escritores ingleses como Mandeville, Cary, Mun, Hume e outros4,o co-
mércio foi apresentado como uma “arte indispensável ao desenvolvimento 
de todas as artes, quer sejam as primitivas: agricultura, pastorícia, pesca, 
caça e metalurgia, quer sejam secundárias ou melhoradas: a indústria e 
as de luxo”. O conceito das referidas artes engloba “todas as actividades 
económicas” e utiliza uma metáfora para traçar o paralelismo entre o corpo 
humano e o corpo político, em que “o comércio é o coração da economia 
constituindo fator determinante, ou a marca característica, dos povos civi-
lizados” (VAZ, 2002, p. 41).

A obra Lezioni de Comercio O sia de Economia Civile (1765) destacou-se 
ao abrir espaço para as ideias de países como Holanda e Inglaterra, além de 
registrar o raciocínio genovesiano na missão de enobrecer o comércio. A in-
fluência das ideias econômicas contidas nas obras de Genovesi atingiu alguns 
teóricos portugueses por volta de 1780. O primeiro que se tem registro foi na 
discussão sobre usura e juro ao dinheiro do Frei Caetano Brandão. Outro digno 
de menção é a tradução da supracitada obra genovesiana feita por Ricardo Rai-
mundo Nogueira. A autoridade do mestre italiano foi também invocada pelas 
teses produzidas por João D’Antas Barbosa em 1827 (VAZ, 2002, p. 55-57).

Influência de Antonio Genovesi, o ensino comercial inglês no século XVII 
pode ser considerado precoce, mas se beneficiou desde cedo da herança de 
teóricos como Gerard Malynes (The Ancient Law Merchant, 1636) e Lewes 
Roberts (The Merchants Mappe of Commerce, 1638), que constituem os 
primórdios do pensamento econômico inglês aplicado à instrução. Entre os 
nomes dos pensadores ingleses que ganharam notoriedade está John Locke, 
no caso desta pesquisa, com sua obra Some Thoughts Concerning Education 
(1693), em que se podem encontrar recomendações sobre o aprendizado da 
prática contábil para os cavalheiros.

§210 Mas se os pais, equivocados, assustados com o ver-
gonhoso título de ofícios e artes mecânicas, têm aversão de 
ver seus filhos dedicados a isto, há ainda uma coisa relativa 
ao comércio, que quando eles repensarem, terão reconheci-

4 Vaz (2002) não apresenta detalhes sobre os referidos escritores ingleses. Sabe-se que se 
trata de Bernard Mandeville (1670-1733), John Cary (1649-1722?), Thomas Mun (1571-
1641) e David Hume (1711-1776).
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mento da absoluta necessidade de seus filhos aprenderem. 
A atividade de guarda livros não é uma ciência que irá 
deixar um cavalheiro rico; contudo, possivelmente não há 
nada mais útil ultimamente para preservar a riqueza que 
já existe. Raramente observa-se alguém que leve a sério o 
controle de suas rendas e despesas, e portanto, mantenha 
constantemente olhos voltados para o andamento de seus 
assuntos domésticos, vir a arruinar-se; e tenho a certeza de 
que muitas pessoas não comprometem seus negócios sem 
darem conta disso, ou não se arriscariam à ruína, uma vez 
que estão iniciando, sem precisar deste trabalho ou não 
conhecer a habilidade deste trabalho. Eu daria, portanto, 
a todo cavalheiro, o conselho de aprender perfeitamente a 
atividade de guarda livros, e de não pensar que esta ciência 
não foi feita para ele, porque recebeu aquele nome, mas, 
sobretudo, para o uso dos homens de negócios (LOCKE, 
1779, p. 310-311)(tradução nossa).5

As recomendações de Locke guardavam em si a intenção de tornar o ofício 
do guarda-livros, como era conhecido o antigo profissional de contabilidade 
diante do exercício constante do registro das transações comerciais em livros 
que seriam por ele controlados, uma atividade melhor vista, digna ou nobre. 
Percebe-se que este discurso de Locke é replicado nas ideias de outros nomes 
como Antonio Genovesi, Luiz Antonio Verney e Marquês de Pombal. 

De passagem, o caso britânico de instrução comercial chamou a atenção 
por sua origem teórica consistente e precursora, além da relação comercial que 

5 “But if his mistaken parentes, frighted with the disgraceful name of mechanic trade, shall 
have an aversion to any thing of this kind in their children; yet there is one thing relating 
to trade, which, when they consider, they will think absolutely necessary for their sons to 
learn. Merchant’s accounts, tho’ a science not likely to help a gentleman to get an estate, 
yet possibly there is not any thing of more use and efficacy, to make him preserve the estate 
he has. ‘Tis seldom observed that he who keeps and account of his income and expences, 
and thereby has constantly under view the course of his domestick affairs, let them run 
to ruin: and I doubt not but many a man gets behind-hand before he is aware, or runs 
father on, when he is once it, for want of this care, or the skill to do it. I would therefore 
advice all gentlemen to learn perfectly merchants accounts, and not to think it is a skill 
that belongs not to them, because it has received its name, and has been chiefly practiced 
by men of traffick” (LOCKE, 1779, p. 310-311)(texto original).
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logo iria manter com Portugal e Brasil. No texto L’enseignement commercial 
anglais au 18e siècle, de Jochen Hoock (1995), estão reunidas informações 
relevantes sobre a constituição da instrução comercial naquelas terras. 

 Jochen Hoock (1995, p. 160) destacou a importânc ia da herança 
do enciclopedismo para as realizações pedagógicas no fim do século XVII, 
que tornaram mais acessível a aprendizagem de técnicas navais e militares, 
por exemplo. Para o ensino comercial, a principal evolução não foi inglesa. 
De acordo com o autor, o Dictionnaire universel de commerce, de Jacques 
Savary des Brûlons (1724), foi responsável por organizar pacientemente 
informações técnicas, econômicas e comerciais, além de parte dos serviços 
de administração comercial.

 Dentre os exemplos de instrução comercial britânico apresentados por 
Hoock (1995, p. 162), observa-se a fundação da Soho Academy, fundada por 
Martin Clare, ligado à Royal Society entre 1717 e 1718. Esta escola foi aberta 
para aqueles que afirmassem sua vocação e, assim, seriam submetidos a uma 
formação elementar, que seria mais tarde influenciada pelo programa criado 
pelo Dr. Th. Desaguilier (1683-1744), maçon e amigo de Martin Clare. Este 
programa estava voltado à moral, à história natural e às línguas antigas.

  Um marco para a instrução comercial britânica foi a tradução do di-
cionário de Savary para a língua inglesa. O responsável pela tradução foi o 
experiente teórico mercantilista Malachy Postlewayt (1707-1767), que, após a 
empreitada, propôs um programa de ensino comercial mais completo que os 
anteriores. Segundo Hoock (1995, p. 164), seu programa se concretizou através 
de publicações em 1750 e 1751, que anunciavam um novo estabelecimento de 
ensino comercial em Waterside, nas proximidades de Hempsted em Hertfordshire. 
Essa instituição de ensino era voltada a jovens nobres e burgueses e também 
para aqueles que se interessassem pelo estudo da lei. Este estabelecimento foi 
associado a uma academia clássica dirigida pelo reverendo John Stirling, em 
que se ensinavam línguas antigas e modernas, história, matemática e filosofia.

Acerca dos princípios pedagógicos adotados por Postlewayt para essa 
escola comercial, a referência teórica a Locke foi fundamental. Além disso, 
as referências técnicas conhecidas durante a tradução do dicionário de Savary 
foram apresentadas por Hoock (1995, p. 164-165) como uma das principais 
razões para o sucesso na implementação da ciência mercantil. Diante do 
reconhecimento do projeto de Postlewayt, algumas academias particulares 
se interessaram por celebrar parcerias com o ensino comercial por volta da 
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segunda metade do século XVIII, com o objetivo de complementar a educação 
dos jovens britânicos. Um desses estabelecimentos de ensino foi a Salford 
Academy, criada pelo matemático britânico Henry Clarke6 (1747-1818) 
em 1765, e conhecida oficialmente como Commercial and Mathematical 
School. Segundo as pesquisas de Nicholas Hans, em seu livro New Trends in 
Education in the Eighteenth Century (1951), as instituições privadas inglesas 
passaram de onze para duzentas na metade do século XVIII e quase todas 
elas agregavam algum ensino comercial, mesmo que de maneira elementar. 

Essa tendência foi observada também no contexto geral europeu, com o 
movimento despertado pelas necessidades comerciais e a fundamentação de 
suas tarefas. No livro O Homem Renascentista (1991), o autor responsável 
pelo capítulo sobre ‘O Mercador e o Banqueiro’ faz uma revisão esclarece-
dora das contribuições da preparação comercial para as ciências.

Já se referiu que, entre os séculos XIV e XV, o mercador 
tinha forjado os instrumentos fundamentais de sua actividade 
graças à elaboração de um núcleo de técnicas novas que 
se constituíam o seu património intelectual peculiar. Até a 
sua escrita se diferenciava muitas vezes da dos copistas e 
dos outros meios cultos. No plano da instrução, para além 
de ler e escrever, aprendia normalmente os rudimentos da 
matemática, da geografia e do direito. Observou-se também 
que anotava continuamente as suas progressivas aquisições, 
como inspirado pelo interesse de uma formação contínua. 
No Renascimento, portanto, não são escassos os contributos 
que suas necessidades e as suas experiências deram não 
só à contabilidade, à cartografia e à geografia e mesmo à 
astronomia, mas também ao saber náutico, económico e 
financeiro. A sua contribuição para a articulação da cul-
tura geral é o mais aberta e dúctil possível. Qual foi, por 
exemplo, a importância da pressão indirecta do seu meio 
em expansão na promoção do uso das línguas vulgares? 
E não foi graças ao seu rigor, cada vez mais traduzido em 
números, que se propagou o hábito do espírito de precisão 

6 Henry Clarke foi um matemático que nasceu em Salford, noroeste da Inglaterra. Conta-se que 
começou a se interessar por estudos matemáticos muito cedo e logo se tornou colaborador em 
algumas escolas. Por volta de 1765 fundou a Escola Comercial de Matemáticas, em sua cidade natal.
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até então tão débil ou pouco difundido? O seu constante 
manejar das medidas e dos cálculos não pôde deixar de 
desenvolver as atitudes colectivas neste domínio, embora 
não seja fácil demonstrar a sua influência directa sobre a 
visão matemática do mundo. Já se afirmou que o número 
foi de certo modo um instrumento de acção ao serviço de 
interesses comerciais antes de se converter em meio de 
compreensão para a ciência. A substituição das concep-
ções antropomórficas ou semimágicas por uma forma de 
pensar cada vez mais racional ficou a dever-se, pelo menos 
em parte, à imposição da visão mercantil no sentido lato 
(TENENTI, 1991, p. 165)(grifo nosso).

Dentre as áreas de saber que viriam a ser impulsionadas foram listadas 
contabilidade, cartografia, geografia, astronomia e as denominadas línguas 
vulgares, em contraposição às línguas latina e hebraica, consideradas sacras. 
Naturalmente, teve destaque a relação da visão mercantil com o ensino co-
mercial, cujas origens estão compreendidas no universo das ciências mate-
máticas7, significativamente relevantes para as civilizações e para as grandes 
navegações. Foi a partir dos mapas e dos equipamentos criados através dos 
conhecimentos matemáticos que o fluxo mercantil foi aperfeiçoado. Além da 
“matemática das navegações” praticada no século XV, a “matemática mer-
cantil, contábil, comercial, diletante, representada por Luca Pacioli, Bastiano 
da Pisa, il Bevilacqua, Nicolo Tartaglia, Gerolamo Cardano”, foi fundamental 
para o desenvolvimento da instrução comercial (D’AMBROSIO, 2008, p. 30).

Vale registrar ainda que a preocupação portuguesa com o comércio esteve 
presente inclusive nas primeiras aulas de contar, que foram fundamentadas 
na inclusão do contar como habilidade na trilogia ‘ler-escrever-contar’. De 
acordo com Hébrard (1990, p. 75-77), as famílias de negociantes providen-
ciavam que seus filhos praticassem tanto a escrita comercial, utilizando uma 
compilação de modelos de textos mercantis – o que conferiu uma atenção 
precoce ao registro textual como uma das funções da escrita –, quanto se 
iniciassem nos estudos aritméticos com ensinantes, que utilizavam obras 
redigidas em língua vulgar, em vez de obras de matemática universitária 

7 Inicialmente considerados como conteúdos de caráter técnico-instrumental, servindo 
prioritariamente ao comércio e à formação militar, os conteúdos matemáticos ascenderam à 
categoria de saber de cultura geral por meio da geometria (VALENTE, 1999).
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redigidas em latim. Dessa maneira, “é preciso portanto dar toda sua impor-
tância a essa ligação que se institui no domínio da cultura mercantil entre 
as técnicas de registro escrito e as técnicas aritméticas”. 

A seguir, Fernandes (1978) faz uma descrição de como se deram as 
aulas para meninos de origem nobre em Portugal, destacando rapidamente 
o interesse em prover seus alunos com noções rudimentares da atividade 
comercial ainda durante a instrução elementar: 

Além de ler, escrever e contar, os meninos deveriam receber 
uma verdadeira educação civil, moral e religiosa. Propunha 
que, em vez de aprenderem a ler por meio de manuscritos em 
letra dos notários, houvesse um livro impresso cujos textos 
incluíssem ‘os princípios da vida civil, de um modo tão 
claro que fosse a doutrina compreendida por aquela idade’. 
Os prémios e os castigos (os açoites e palmatoadas eram 
classificados de bárbaros pelo médico português) acompa-
nhariam este ensino. Conviria igualmente que o Director dos 
Estudos, ou do Conselho de Educação mandasse compor 
um pequeno manual, intitulado Arte de ter livros de conta 
e de razão, apesar da dificuldade em encontrar na província 
os professores capazes de praticar a matéria. Esse livro, 
a ser copiado pelos alunos, representaria uma iniciação à 
contabilidade comercial (FERNANDES, 1978, p. 75-76).

A instrução elementar encontrada em colégios de meninos por vezes 
apresentou uma iniciação a rudimentos dos negócios, já que muitos deles 
vinham de famílias de negociantes e essa atividade ocupava lugar de des-
taque no cenário econômico do período. Considerando o caráter elitista da 
referida instrução, entende-se que o ensino de noções comerciais buscava 
preparar meninos nobres para a manutenção do seu estrato social. Além disso, 
algumas manifestações de instrução comercial possibilitariam aos filhos da 
burguesia comercial emergente no XVIII a oportunidade de enriquecimento 
e tentativa de enobrecimento para atender à estratégia de aproximarem-se 
do poder político concentrado entre os nobres. 

Entendida como uma “profissionalização das elites” (MARTINS, 2007, 
p. 429), a formalização da instrução comercial significava maior eficiência 
na arrecadação de recursos para o Estado, mas principalmente a acomodação 
contínua dessa burguesia na administração do poder. Faoro (2000, p. 58) 
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avaliou que foi necessária a unidade entre políticas de atividades maríti-
mas e reino, pois “a obra de alargamento do mundo europeu não cabia na 
capacidade dos particulares, na forma do modelo genovês de comércio”. 
Para o autor, o comércio representava o motor e a alma do Estado, contudo 
os interesses econômicos portugueses permaneciam fora dos moldes da 
realidade, ou seja, subordinados à salvação da alma, o verdadeiro fim da 
vida, conforme a moral teológica.

 Dessa maneira, como uma das primeiras medidas durante a imple-
mentação de suas reformas em Portugal, o Marquês de Pombal8 ocupou-se 
de promover o comércio para possibilitar a reconstrução de Lisboa após o 
terremoto de 1755. O empenho pombalino com a instrução na “Sciencia do 
commercio”9 estava relacionado com sua percepção do despreparo técnico 
dos comerciantes portugueses, mas também caracterizava a valorização dos 
negociantes pela Corte portuguesa dentro do sistema de troca de interesses 
entre a Coroa e o papel de destaque assumido pelos homens de negócios a 
partir da Revolução Comercial 10.Entre as principais reformas empreendidas 
pela figura do Marquês de Pombal, encontra-se a criação da Aula de Comér-
cio através do Alvará de 19 de maio de 1759. Tal Aula consistiu basicamente 
em aulas sobre aritmética, câmbio, pesos e medidas11, seguros e métodos de 
escrever livros ou partidas dobradas. Além das aulas sobre gestão e as rotinas 
mercantis, o ensino de línguas estrangeiras deu seus primeiros passos com 

8  Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), mais conhecido como Marquês de Pombal, 
conquistou consagração social e institucional ao se destacar no papel de primeiro-ministro durante 
o governo josefino. Teorizado por inúmeros estudiosos, Pombal foi responsável por aproximar 
Portugal das demais nações europeias através da política econômica mercantilista e das ideias 
iluministas, ou do ‘pombalismo’. Seu envolvimento com os assuntos da corte portuguesa teve 
início ainda cedo, através de suas missões como diplomata a partir de 1738 em Londres, e depois 
de 1745 em Viena. Foi durante sua passagem fora de Portugal que Pombal se aproximou das 
ideias estrangeiradas e das referências iluministas que viria a adotar (TELES, 2019, p. 66-67).
9 Expressão utilizada por Jacome Ratton (1920, p. 192).
10 Em poucas palavras, pode-se dizer que a Revolução Comercial envolveu o conjunto 
de transformações econômicas ocorridas na Europa entre os séculos XVI e XVIII, 
incluindo o fim do feudalismo, a monetarização, a fundamentação das relações mercantis 
e a consequente revolução industrial. Para uma compreensão mais aprofundada, ver A 
Era das Revoluções (1789-1848) de Eric Hobsbawm (2015, p. 19-95).
11 Desde que o homem começou a viver em comunidade e a praticar trocas ou atividades 
comerciais, a necessidade de maneiras de medir e garantir negociações justas originou a 
criação de unidades de medidas. Entretanto, elas nem sempre eram precisas ou reconhecidas 
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a finalidade de viabilizar transações comerciais, tradução de textos, redação 
de cartas de mercância12, apólice de seguros, entre outros (TELES, 2012). 

Chaves (2009) chamou a atenção para a importância dada à preparação 
dos homens responsáveis por manter a mais importante atividade econô-
mica daquele período. Ela apresentou algumas pistas sobre a ascensão da 
burguesia mercantil e suas primeiras manifestações de instrução comercial, 
em consonância com a tendência europeia de organização e divulgação de 
conhecimentos mercantis.

A aquisição de conhecimentos específicos baseados na 
ideia de uma ‘ciência’ mercantil foi a tônica no processo de 
distinção e reconhecimento profissional para mercadores 
e negociantes. Aprender matemática, práticas contábeis, 
línguas estrangeiras, geografia e sistemas monetários tor-
naram-se as formas de inserir o grupo mercantil português 
num novo padrão de formação comercial na Europa do 
século XVIII (CHAVES, 2009, p. 172).

Como percebido, dentre as diversas formas de representação, informação 
e aquisição de competências específicas das atividades comerciais, nações 
como França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha também apresentaram 
alguma profissionalização comercial. Entretanto, a partir de meados do século 
XVIII, a Aula de Comércio portuguesa ganhou maior força e visibilidade no 
cenário moderno europeu. No caso português, é particularmente relevante re-
gistrar que a Aula de Comércio contribuiu para o reconhecimento profissional 
do negociante ou mercador, mas principalmente encaminhou a legitimidade 
das profissões de guarda-livros13 e caixeiro14, responsáveis diretos pelas ati-

em diferentes civilizações. Para facilitar as negociações, a padronização dos pesos e medidas 
foi desenvolvida ainda por antigos babilônios, egípcios, gregos e romanos, o que não garantiu 
um padrão homogêneo em toda a Europa (POZEBON & LOPES, 2013).
12 Trata-se de cartas comerciais em geral. Neste momento, optou-se pela nomenclatura como 
encontrada na literatura referenciada. 
13 De acordo com o Dicionário de Comércio de Alberto Jacqueri de Sales, o guarda-livros 
era o principal assistente das atividades de uma casa de negócio. É apresentado como alguém 
“muito inteligente” e de “mais idade” que fica encarregado da ordem econômica do escritório, 
e do governo da arrumação dos livros e das contas (SALES, 1813, p. 462-463).
14 De acordo com o Dicionário de Comércio de Alberto Jacqueri Sales, um bom caixeiro 
deve cuidar da segurança do caixa, devendo averiguar com “muito sossego” e “exatidão”, 
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vidades em casas comerciais. Outra consequência significativa relacionada 
à criação de “espaços de profissionalização, corporativismo e instrução” 
para o comércio foi a produção própria de apostilas, manuais e materiais 
de ensino que começariam a circular e dar início a uma “cultura mercantil” 
local (CHAVES, 2011, p. 233).

A partir da instalação da família real no Brasil, abertura dos portos e 
intensificação das relações comerciais da nova metrópole, a Aula de Co-
mércio foi replicada no Brasil. Sob o patrocínio de José da Silva Lisboa, 
o Visconde de Cairu, a Coroa determinou a abertura dos portos brasileiros 
para comércio estrangeiro com as nações amigas aos 28 dias de janeiro de 
1808. Santana (1985, p. 30) afirma que a Aula de Comércio no Brasil foi 
iniciada no Rio de Janeiro em 1809, na “Baía” e no Maranhão, em 1814, e 
em Pernambuco, em 1821. Acerca da preparação dos comerciantes, as provi-
dências tomadas pela Corte portuguesa se materializaram oficialmente pela 
primeira vez através do Alvará de 15 de julho de 1809, em que o Príncipe 
Regente justifica a criação da “Aula do Commercio da Cidade do Rio de 
Janeiro” com as contribuições para as despesas da Real Junta de Comércio, 
Agricultura, Fábricas e Navegação.

[...] não só para o pagamento dos Deputados e Officiaes em-
pregados no seu expediente, mas tambem e principalmente 
para a construcção de huma Praça de Commercio, onde se 
ajuntem os Commerciantes a tratar das suas transacções e 
emprezas mercantes, [...] para o estabelecimento de Aulas 
de Commercio, em que se vão doutrinar aquelles dos meus 
vassallos, que quizerem entrar nesta util profissão, instrui-
dos nos conhecimentos proprios della (BRASIL, 1891).

 De acordo com Ribeiro (1874, p. 269-270), através do mesmo Alvará 
foram criadas aulas comerciais em Pernambuco e Bahia. Porém, os editais de 
15 de dezembro de 1812 e de 18 de março de 1813, que abriam concurso para 
Lentes com o ordenado de 500.000 réis, dão conta que tais aulas levaram certo 
tempo para terem início se comparadas às aulas no Rio de Janeiro:

todas as tardes, cada parcela de despesa e receita conferindo com os documentos que deram 
lugar a estes pagamentos durante o dia (SALES, 1813, p. 463-464).  
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[...] foram criadas as Aulas de Comércio de Pernambuco 
e da Baía, mas esperaram longos anos por professor que 
nelas fosse leccionar, ao contrário da do Rio de Janeiro 
onde no ano seguinte já ensinava o lente António Lisboa, 
brasileiro distinto, que desempenhou admiravelmente o 
lugar (AZEVEDO, 1961, p.18).

  No Rio de Janeiro, observou-se que, através da Resolução de Con-
sulta de 23 de janeiro de 1810, José Antonio Lisboa (1777-1850) teve sua 
nomeação como Lente da Aula de Comércio aprovada. No Maranhão, a 
Aula de Comércio foi iniciada em 1811 com o Lente Francisco Justino da 
Cunha, que em 1820 foi vítima de perseguição pelas autoridades daquela 
capitania por sua fama de homem incompetente:

Que o lente da Aula de Comércio desta Cidade é tão inábil 
para as lições e exercícios da aula que ocupa, que ignora 
não só os rudimentos da Ciência do Comércio, mas até 
nem sabe gramática e ortografia da língua materna, não 
tendo nem ao menos a habilidade de ocultar a sua inapti-
dão, que cientes disto os pais de família não lhe confiam 
os seus filhos (RICARDINO, 2003, p. 7).

 A Aula no Maranhão foi suspensa em fevereiro de 1820 com o afas-
tamento do Lente Francisco Justino da Cunha, o qual teve seu pagamento 
sustado por ordem de D. João VI. Somente em 4 de janeiro de 1832, a Aula de 
Comércio no Maranhão foi restabelecida através do Decreto de 2 de agosto de 
1831, por meio do qual Estevão Rafael de Carvalho (1808-1847) foi nomeado 
Lente a 24 de julho de 1832.

Apesar dos diversos percalços enfrentados durante o estabelecimento das 
Aulas de Comércio da Corte, as mesmas tiveram sua instituição assegurada 
pela Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, e conta-
ram com a recuperação de todos os Estatutos de sua congênere portuguesa 
para sua regulamentação no Brasil. Assim, as Aulas durariam três anos e 
preservariam tanto quanto possível as demais determinações dos Estatutos 
da Aula de Comércio portuguesa confirmados em 19 de maio de 1759.



36

Considerações Finais

O estudo do ensino comercial ainda está por ser desvelado, portanto sua 
compreensão ainda é incompleta. A exemplo da Aula de Comércio no Brasil, 
ainda é muito fragmentado o entendimento de como o ensino comercial 
se originou e se caracterizou detalhadamente em suas diferentes manifes-
tações. Ainda assim, foi possível observar a necessidade de padronizar e 
divulgar as práticas comerciais em textos escritos que compuseram as obras 
responsáveis por legitimar o saber mercantil. Essas obras deram origem à 
cultura mercantil e foram empregadas no ensino comercial pelos professores, 
geralmente negociantes, que replicaram o conhecimento depois em obras 
próprias. Esse movimento expandiu os limites do ensino por familiares e 
subsidiou a organização de espaços voltados para o ensino comercial.

 Embora o ensino comercial tenha sido criado para atender de modo 
geral aos filhos de negociantes e garantir a manuatenção do status socioeco-
nômico familiar do aprendiz, há registros de ajudantes de casas comerciais 
que também se beneficiaram, portanto, o ensino comercial significou para 
aqueles uma chance de ascensão social. A formalização do ensino comer-
cial ainda contribuiu, mesmo que não instantaneamente, na dignificação da 
profissão dentro de uma sociedade militar-nobiliárquica. O fortalecimento 
da reputação dos comerciantes portugueses e brasileiros também expressou 
a necessidade de fazer frente aos comerciantes estrangeiros cada vez mais 
presentes e em condições mais vantajosas dentro da dinâmica comercial 
estabelecida pelos tratados anglo-brasileiros. Finalmente, pode-se dizer que 
o ensino comercial, norteado pelas contribuições de avanços dos estudos 
matemáticos e da consolidação do comércio como principal atividade eco-
nômica, foi fundamental para o progresso das nações.
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INFÂNCIA E TRABALHO: a formação de quadros para as 
companhias de aprendizes marinheiros no Brasil Imperial

Solyane Silveira Lima

Introdução

Em 1850, o Ministro da Marinha, Manoel Vieira Costa, expõe em seu 
relatório a dificuldade que a Marinha Brasileira encontrava, desde a sua 
criação, para o preenchimento das vagas. O ministro afirma que o único 
meio para resolver essa questão seria a elevação do número de instituições 
para formação de marinheiros.

Formam parte das mesmas tripulações 919 marinheiros 
recrutados, 615 engajados e 160 voluntários. Ainda que 
não há impossibilidade de obter maior soma deste pessoal, 
é todavia certo, que sobram dificuldades para aumentá-lo 
com presteza, que podem exigir eventualidades previs-
tas[...]. A marinhagem estrangeira, além de não ser pru-
dente admiti-la em larga escala nas nossas embarcações 
de guerra, fazendo a parte principal de sua força, é por 
demais custosa de adquirir, tanto porque tem de o ser na 
Europa, e pela natural repugnância de tomar serviço sob o 
pavilhão alheio, sujeitando-se ao rigor da disciplina militar 
[...]. Desta causa nasce o grave inconveniente da frequente 
variação das guarnições dos navios de guerra, que jamais 
as podem conservar completas, bem como a falta de bons 
oficiais marinheiros, que tão pouco se formam da classe 
dos recrutados, aos quais comumente falece, entre outras 
qualificações, a de saber ler e escrever. Em presença do 
exposto o meio único a adotar-se para haver maruja, é a 
elevação, desde já do Corpo de Imperiais Marinheiros a 
24 Companhias, em vez das 14 autorizadas na Lei, crian-
do-se também algumas outras de Aprendizes menores, 
cuja excelência o tempo há de sobejo demonstrado, não 
só em relação ao melhor serviço das praças do Corpo ali 
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educadas, mas em respeito à moralidade individual das 
mesmas. (RELATÓRIO, 1850, p. 4).

O relato desse documento suscita algumas inquietações e me leva a re-
fletir sobre a condição do marinheiro. Por que o preenchimento dos quadros 
na Marinha foi desde sua criação um problema recorrente? Como ocorreu 
o processo de profissionalização desses trabalhadores? Como resolver a 
necessidade que a Marinha brasileira enfrentava em formar seu contingente 
com elementos nacionais? E por que criar Companhias de Aprendizes?

O historiador Prado Maia (1975) comenta sobre a dificuldade da formação de 
pessoal da Armada desde a sua criação e afirma que, com a Independência, se fez 
necessário que os oficiais portugueses aderissem à causa do Brasil e aqueles que 
não o quisessem, poderiam regressar a Portugal juntamente com suas famílias.

A quase totalidade dos que ficaram eram portugueses e, numa expectativa 
de luta armada contra Portugal, não inspiravam total confiança. De acordo 
com Maia (1975), os oficiais brasileiros constituíam um número reduzido, 
surgindo, assim, a necessidade de contratação de oficiais estrangeiros, 
principalmente ingleses. Na época, recorreu-se também ao voluntariado 
indígena e aceitavam escravos como marinheiros e grumetes15 como forma 
de evitar o predomínio absoluto do elemento português nas guarnições dos 
nossos navios. Para os escravos que servissem tanto no Exército quanto na 
Armada, as autoridades imperiais prometiam a alforria, tendo em vista a 
dificuldade em preencher os quadros.

José Carlos Barreiro (2010), no artigo “A formação da força de trabalho 
marítima no Brasil: cultura e cotidiano, tradição e resistência”, reconstitui 
aspectos importantes a respeito das difíceis condições de formação da mão de 
obra marítima no século XIX. Segundo esse autor, a concentração de quase 
toda atividade produtiva na faixa litorânea e a própria extensão continental 
da costa marítima brasileira fizeram com que o mar tivesse uma importância 
óbvia na formação histórica da nossa sociedade, resultando grande demanda 
de contingente de trabalhadores para os serviços marítimos. 

Mas é preciso destacar que os marinheiros formavam um tipo singular 
de trabalhador. A especificidade do trabalho no mar e as tensões prove-

15 De acordo com Fábio Pestana Ramos (2000), grumetes eram crianças ou adolescentes que 
realizavam a bordo todas as tarefas que normalmente seria desempenhada por um adulto. 
Recebiam de soldo menos da metade do correspondente ao de um marujo, pertenciam a posição 
mais baixa dentro da hierarquia da Marinha e geralmente sofriam inúmeros maus tratos.
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nientes da hierarquia militar faziam com que os conflitos vivenciados em 
um navio fossem de muito maior amplitude que aqueles vivenciados por 
outras categorias de trabalhadores, o que interferia na arregimentação de 
mão de obra. Por isso, segundo Barreiro, para minimizar o problema da 
escassez de marinheiros, seria preciso diminuir os conflitos através de uma 
rígida disciplinarização dessa mão de obra. Por outro lado, ampliavam-se 
as discussões sobre a possibilidade de atrair crianças e jovens desvalidos 
para o trabalho nos navios, da necessidade de criação de instituições edu-
cacionais de formação profissional marítima e do papel decisivo do Estado 
na condução desse processo.  

Objetivando discutir a profissionalização dos marinheiros e o protagonis-
mo do Estado na formação de crianças desvalidas para os quadros militares, 
especificamente da marinha, organizou-se três itens para o desenvolvimento 
deste artigo. O primeiro apresenta o processo de formação da força de trabalho 
naval, o segundo demonstra a emergência do assistencialismo público através 
da oferta de instituições caracterizadas por promover concomitantemente 
o trabalho e a educação e o terceiro, analisa a criação das Companhias de 
Aprendizes Marinheiros no país.

Recrutamento, disciplina e hierarquia

Fábio Faria Mendes (2010), ao tratar do recrutamento militar no Brasil, 
observa que, no período colonial, o recrutamento era um poderoso instrumento 
de poder econômico e social, um elemento crucial na produção de clientelas e 
favores. Já no período imperial, os indivíduos tornavam-se soldados de duas 
maneiras: ou se ofereciam como voluntários16,ou eram obrigados a fazê-lo. 

As autoridades diziam-se perplexas em face da inexplicável repugnância 
dos habitantes ao serviço das armas, em todas as suas formas. Ser soldado 
significava se sujeitar a longos anos de disciplina brutal e arbitrária, trabalho 
pesado, privação e risco de toda sorte. A disciplina militar no exército e na 
armada tinha como punição mais comum o castigo das pranchadas de espadas.

No caso dos recrutas, especialmente, o tornar-se soldado 
significava também ter sido objeto da caçada humana 

16 De acordo com Mendes (2010), o voluntariado pressupõe o respeito a preferências 
individuais formadas livremente, tem sempre um apelo ideológico considerável para a 
sociedade em que a cultura política é individualista e igualitária. Os soldados voluntários 
se apresentam atraídos por diversos tipos de incentivo, especialmente econômicos. 
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do recrutamento forçado e do espetáculo de ser preso, 
conduzido acorrentado pelas ruas e mantido em cárcere 
indefinidamente. [...] A disciplina implicava que os sol-
dados deveriam temer mais aos seus oficiais do que ao 
próprio inimigo (MENDES, 2010, p. 44).

Portanto, a evasão do recrutamento e a deserção eram consequências 
diretas das incertezas, privações e estigmas da vida militar. No século XIX, 
vários mecanismos de mobilização militar foram experimentados, embora 
o recrutamento forçado tenha sido predominante nesse período, coexistindo 
com outros mecanismos de alocação. “Na década de 1870, o Estado impe-
rial tentaria, sem sucesso, estabelecer um sistema baseado no alistamento 
e sorteio militar” (MENDES, 2010, p. 47).

De acordo com Álvaro Pereira do Nascimento (2001), na Marinha, o 
quadro era um pouco diferente do Exército, havia três formas de alistar ho-
mens para o serviço, segundo o Decreto nº 1591 de 14 de abril de 185517. A 
primeira delas, o alistamento voluntário, funcionava assim: os homens entre 
dezoito e trinta e cinco anos de idade se apresentavam de livre e espontânea 
vontade às juntas de alistamento. Estes seriam os mais aptos a aprender a 
lida militar, a ter a consciência da responsabilidade de proteger o território 
brasileiro e a manter a ordem social. 

A segunda possibilidade era o alistamento de crianças e jovens brasileiros 
entre dez e dezessete anos, os quais, a partir do mesmo Decreto, também foram 
classificados como voluntários. Para estes, o governo imperial autorizou uma 
gratificação aos pais e tutores que, voluntariamente, os apresentassem para se-
rem admitidos nas Escolas de Aprendizes. Conforme analisa Renato Venâncio,

A novidade do recrutamento consistia no fato de os me-
ninos receberem gratuitamente um enxoval e, no caso 
dos voluntários, os respectivos responsáveis ganharem 
um “prêmio” de cem mil réis; valor nada desprezível, 
pois representava aproximadamente 20% do preço de 
um escravo adulto ou que permitiria a compra de duas 
ou mais crianças escravas. (VENÂNCIO, 2000, p. 199).

17 Esse Decreto regulava o alistamento militar para a Armada em todo o Brasil. A Marinha 
enviava as devidas ordens para que as autoridades civis e militares comandassem e 
centralizassem o alistamento em suas localidades.
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Por fim, conforme o Decreto nº 1591 de 14 de abril de 1855, se a quan-
tidade de voluntários não preenchesse as lacunas abertas nas fileiras, a saída 
que restava aos ministros era caçar recrutas. Assim, a terceira forma se dava 
à força. Neste caso, os homens teriam que vestir a farda da Marinha por 
meio do recrutamento forçado.

Esse processo de recrutamento na Marinha era severo e contava com o 
trabalho cooperativo entre o Chefe de Polícia, o Ministro da Marinha e os 
Presidentes de Província. Estes expediam ordens de prisão e recapturas de ma-
rinheiros fugidos, atingindo crianças e adolescentes, escravos, chefes de família 
e até estrangeiros que viviam pelas imediações dos portos (BARREIRO, 2010).

De acordo com Artigo 1º do Decreto nº 1.591 de 14 de Abril de 1855, 
cada província deveria contribuir com uma quantidade fixa de homens. 
Caso essa exigência não fosse cumprida, os presidentes e chefes de polícia 
desdobravam-se em busca de recrutas. Então, a maioria dos marinheiros 
assentava praça por imposição das autoridades públicas, sob rigorosa disci-
plina, coerção e dominação. De acordo com Nascimento, “Na ausência de 
voluntários, os oficiais da Marinha aceitavam todos aqueles remetidos pela 
polícia, tantas vezes detidos e enviados para lá sob a suspeição de, como 
pobres, pertencerem às classes perigosas” (NASCIMENTO, 2001, p. 56).

No intuito de se alcançar a quantidade estipulada para cada província, o 
Ministro da Justiça e os presidentes enviavam ofícios aos respectivos chefes 
de polícia das províncias informando a necessidade de se adquirir homens 
para a Marinha. Do chefe de polícia partia outros ofícios aos delegados e 
subdelegados da capital e dos mais distantes lugarejos e vilas, e, destes, as 
ordens para que seus respectivos guardas urbanos e policiais capturassem 
homens aptos ao serviço da Armada. Era um sistema hierarquizado o qual 
delegava poderes a policiais, ameaçava e forçava uma grande quantidade 
de civis a assentar praça na Marinha ou no Exército.

O alistamento poderia render ainda algum tipo de gratificação aos indi-
víduos que capturavam homens para o serviço da armada. E aos presidentes 
de província, chefes de polícia e delegados, representava uma boa saída 
para a resolução de alguns problemas encontrados em suas localidades. De 
acordo com Nascimento,

O aumento populacional de algumas cidades, como a Corte, 
gerava também a proliferação da mendicância, de menores 
órfãos, de homens livres sem emprego, enfim, de uma po-
pulação que vivia – na ótica dessas autoridades – a ameaçar 
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as propriedades e as vidas dos cidadãos. [...] O recrutamento 
forçado, por conseguinte, criava a possibilidade de retirar 
das ruas os que não se coadunavam a essa mesma ordem, 
enviando-os à Marinha para fim de correção dos seus vícios. 
E os oficiais da Armada, por seu turno, contavam com o 
envio desses homens e menores para não terem os vasos 
de guerra desguarnecidos (NASCIMENTO, 2001, p. 71).

Sem dúvida, o alistamento militar através do recrutamento forçado era 
uma punição ministrada pelas autoridades civis, que viam na autoridade dos 
militares a possibilidade de corrigir e moralizar. Para tanto, servir a uma força 
armada era sinônimo de estar preso por anos a um rígido regime de disciplina 
e hierarquia, no caso da Marinha, ordenado através das pancadas de chibata18.

Constituída a força de trabalho marítima, era preciso então promover a 
sua disciplinarização, pois se acreditava que apenas os marinheiros disci-
plinados poderiam vencer as duras condições de trabalho existentes. Para-
doxalmente, foram as difíceis exigências para formação da mão de obra da 
Marinha e as condições de trabalho no mar que, em geral, produziram os 
estereótipos de marinheiros como trabalhadores rebeldes e pouco afeitos 
às tarefas que lhes eram impostas. 

A indisciplina estava associada também ao ideário de harmonia militar. 
Cumprimento das ordens e deveres, respeito à hierarquia, asseio e cuidados 
com a fazenda nacional, bom comportamento em serviço e nas ruas, eram 
práticas cruciais na disciplina militar. O não cumprimento dessas práticas, por 
qualquer indivíduo fardado, era considerado como um desprezo ao serviço 
militar, uma conduta pouco tolerada por oficiais e sargentos. Nesse sentido, 

18A chibata foi por muitos anos o principal instrumento de castigo na Marinha. Segundo 
NASCIMENTO (2001), era geralmente constituída por uma linha de barca de dois metros 
de comprimento, em que de um lado fazia-se o punho e do outro o nó. Porém, podia assumir 
formas diferenciadas, dependendo, no entanto, da paciência artesanal apresentada pelo 
guardião de cada navio ou quartel no qual acontecesse o castigo.Este instrumento também 
deu nome ao movimento liderado por marinheiros, deflagrado em 22 de novembro de 1910 
no Rio de Janeiro, conhecido como “Revolta da Chibata”. De acordo com MARTINS 
(1997) a Revolta, liderada pelo marinheiro de primeira classe João Cândido Felisberto, não 
teve caráter político, tinha como único fito acabar com os castigos corporais na Marinha e, 
colateralmente, melhorar as condições de trabalho a bordo e os vencimentos. Para maiores 
esclarecimento ver: MARTINS, Helio Leôncio. A Revolta dos Marinheiros – 1910. In: 
Marinha do Brasil. História Naval Brasileira. Rio de Janeiro: SDGM, 1997, 5v.
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a indisciplina, o mau comportamento, não se resumia à insubordinação, mas 
englobava maior número de deveres em relação às normas militares, aos 
cidadãos e aos cofres públicos. 

Em sua origem a corporação da marinha teve como característica uma 
divisão social bastante demarcada: na base, estavam os marinheiros oriun-
dos das mais diversas etnias, raças e nações, e no topo, encontravam-se o 
capitão e os oficiais de alto e médio escalão. A disciplina e a obediência 
hierárquica só seriam conseguidas se fosse possível neutralizar ao máximo 
os conflitos decorrentes dessa confrontação.

Consoante Barreiro (2010), com o objetivo de alargar o poder de repres-
são e controle das classes dominantes sobre o conjunto de trabalhadores 
vinculados aos portos e navios, desenvolveram-se diferentes mecanismos 
para a formação do marinheiro disciplinado. Um desses foi a modernização 
progressiva das estruturas dos principais portos marítimos brasileiros por 
parte do governo imperial. Outra providência foi o estabelecimento de uma 
capitania do porto19 em cada província marítima do Império. 

De qualquer modo, o problema da escassez de marinheiros e de disciplina 
de trabalho atingia generalizadamente a Marinha. Nesse sentido, novas leis 
teriam que ser criadas para manutenção rigorosa da disciplina no navio e 
para conservar a tensa cadeia de subordinação que deveria se estabelecer 
desde o mais graduado oficial até o simples grumete.

Como tentativa de atenuar o problema, em 183120 foi discutida a elaboração 
de um regimento que, “além de regular os corpos da Armada e artilharia de 
Marinha, o serviço de bordo dos navios e as promoções dos Oficiais e suas 
reformas, estabeleça uma legislação penal capaz de manter no corpo da Ar-
mada a mais exata disciplina” (RELATÓRIO, 1831, p. 7). Ter os marinheiros 
ocupados também era de suma importância para a manutenção da ordem, 
além de preservá-los dos vícios e males, conservando a energia e o vigor. 

Para garantir a disciplina, o castigo corporal deveria ser largamente 
utilizado. Seguia a lógica da correção do faltoso, servindo de exemplo à 
guarnição e seria praticado como exercício de reafirmação da dominação. 
Assim, esperava-se que o marinheiro entendesse que nova falta seria acom-

19Esse órgão tinha o objetivo de fazer o policiamento naval do porto e seus ancoradouros, 
promover seu melhoramento, conservação, inspeção, administração dos faróis, além de 
matricular toda a tripulação empregada na navegação e tráfico dos portos e das costas.
20Relatório do Ministério da Marinha do ano de 1831, apresentado pelo Ministro Joaquim 
José Rodrigues Torres à Assembleia Geral Legislativa de 1832, p. 7-8.
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panhada de novo castigo. “Na escravidão ou na Marinha a necessidade do 
castigo era objeto de igual atenção tanto por parte dos senhores quanto de 
oficiais”. (NASCIMENTO, 2001, p. 55).

De acordo com Hélio Leôncio Martins (1997), na solidão dos oceanos, 
longe de qualquer recurso ou possibilidade de intervenção terrestre, manter 
a disciplina a bordo era imprescindível tanto para não colocar em risco o 
êxito da campanha e quanto para a própria sobrevivência do navio. Por esse 
motivo, o castigo era utilizado como tratamento impiedoso e traduzia-se na 
violência dos códigos que regiam as punições na Marinha.

A chibata era o castigo mais suave, reservado para as faltas 
leves. As outras penalidades aplicadas, por exemplo, na 
Marinha Inglesa do século XVIII (algumas delas mantidas 
até o início do século XIX), eram bem mais ferozes, tais 
como: Insolência, pequenos roubos, desobediência: chiba-
ta, com número de açoites proporcional à falta cometida. 
Roubar a bordo: ser deixado cair do lais (extremidade) da 
verga de mastro na água ou no convés, ou mesmo sendo 
parado bruscamente no ar, o que normalmente, com o 
choque, matava o punido (castigo que os portugueses 
chamavam de polé). Dormir em serviço: primeira vez 
– ser mergulhado do lais no oceano uma vez; segunda 
vez – ser mergulhado do lais no oceano duas vezes; ter-
ceira vez – ser mantido amarrado ao mastro principal um 
dia e uma noite; quarta vez – permanecer amarrado na 
extremidade do gurupés até se soltar, caindo no mar ou 
morrer de fome. Atacar o comandante com uma arma: 
perder a mão direita. Desertar: ser preso no lais da verga 
de um bordo e ser puxado até o lais oposto, passando por 
debaixo da quilha do navio. Assassinato: ser amarrado 
ao cadáver e lançado ao mar. Motim: ser pendurado por 
fora da borda pelos calcanhares até morrer. [...] No Brasil, 
no entanto, havíamos herdado da Marinha portuguesa a 
prática da chibata e os oficiais ingleses, nossos primeiros 
comandantes a mantiveram. (MARTINS, 1997, p. 140).

No entender dos oficiais, somente através do castigo físico era possível 
assegurar a disciplina. No entanto, essa prática devia garantir também a 
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permanência da quantidade necessária de marinheiros a bordo dos navios, 
pois enviá-los a Conselho de Guerra para serem julgados era o mesmo que 
perdê-los. Ainda que o indivíduo reincidisse em suas faltas, o oficial deveria 
ter os instrumentos necessários para novamente corrigi-lo. Esses eram os 
principais procedimentos utilizados pelos oficiais para garantir, reafirmar a 
dominação e não ver de uma hora para outra sua guarnição desfalcada.

Para Barreiro (2010), o maior investimento da Marinha para tentar resolver 
o problema de disciplina e de subordinação foi a criação de instituições que, 
de forma diferenciada, ministrassem educação formativa aos marinheiros 
comuns e aos que ocupavam postos superiores nos navios.

Trabalho infantil e Ensino profissional

O Ministro da Marinha, Jacinto Roque de Sena Pereira, apresenta em 1840 
a proposta para fixação das Forças Navais, na qual sugere elevar o número de 
praças de todas as classes, inclusive do número de crianças e jovens matri-
culados na Companhia de Aprendizes Marinheiros da Corte. Conforme dito 
inicialmente, a novidade consistia no fato de que os respectivos responsáveis 
pelos voluntários ganhariam um “prêmio” ao apresentarem os menores.

Art. 5º Além das Companhias mencionadas no artigo ante-
cedente haverá outra de Aprendizes Marinheiros, que poderá 
ser elevada até ao numero de 200 menores da idade de 10 
até 17 anos, findos os quais principiarão a vencer tempo 
de serviço. Art. 6º O Governo fica desde já autorizado a 
dar uma gratificação de 12U000 réis, aos pais ou tutores, 
que voluntariamente apresentarem os menores para serem 
admitidos às Escolas de aprendizes Marinheiros, e mais 
um terço de soldo, deduzido do que houverem de vencer os 
mesmos menores até a idade de 17 anos. São preferidos os 
filhos dos artífices, oficiais de apito, marinheiros, inferiores 
ou soldados de artilharia da Marinha, e de quaisquer outros 
indivíduos empregados nos Arsenais Militares do Império. 
(RELATÓRIO, 1840, p. 01).

Percebe-se, assim, que havia um grande estímulo para que essas Com-
panhias de aprendizes prosperassem. Ademais, o envio da criança para a 
Marinha pelos pais ou tutores poderia vir a significar o empenho destes 
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na educação da prole ou de crianças sob suas responsabilidades, já que a 
instituição consistia em uma das poucas alternativas de trabalho destinado 
à parcela desvalida da população.

Como se sabe, o trabalho infantil não é uma particularidade deste tempo 
e tem origem remota. Esteve presente nas famílias, no serviço doméstico e 
no trabalho rural. Segundo Loriga (1996), nas sociedades do antigo regime, 
a infância não estava excluída do trabalho, pois os meninos ajudavam nas 
atividades agrícolas desde tenra idade, especialmente os de famílias pobres. 
Mas também no início dos tempos modernos, podemos detectar o trabalho 
infantil nas Ordenações Filipinas, quando órfãos pobres eram dados à sol-
dada. Ou seja, os tutores pagariam um preço por seu trabalho, evitando a 
escravização da criança. Essa lei também previa que os tutores apoiassem 
a criança na aprendizagem do ofício de seus pais, especialmente no caso 
de filhos de lavradores ou de mecânicos.

E se alguns órfãos forem filhos de lavradores, e outros 
lavradores os quiserem para mister da lavoura, não lhes 
serão tirados tanto por tanto [...]. E não tolhemos aos 
lavradores, a que os órfãos forem dados principalmente 
para lavrar, servirem-se deles em guardar gado e bestas 
e outros serviços, quando lhes cumprir, com tanto que 
principalmente os ocupem na lavoura. [...] E se forem 
filhos de oficiais mecânicos, serão postos a aprender os 
ofícios de seus pais, ou outros, para que mais pertencen-
tes sejam, ou mais proveitosos, segundo sua disposição 
e inclinação, fazendo escrituras públicas com os mestres 
(ORDENAÇÕES FILIPINAS, LIVRO I, p. 211-212). 

Todavia, é com as profundas transformações advindas da Revolução 
Industrial, no final do século XVIII e no século XIX, que se intensificou 
a exploração do trabalho infantil em condições muito adversas. As razões 
para o emprego da criança eram pensadas pelos fabricantes como uma 
estratégia para diminuir os gastos com a força de trabalho, uma vez que os 
salários pagos às crianças eram muito baixos e permitiam ainda que a classe 
capitalista forçasse para baixo o salário do adulto.

Em “Educação, saber e produção em Marx e Engels”, Maria Alice 
Nogueira (1990) analisa a trajetória da utilização da mão de obra infantil 
na Inglaterra, ao longo da Revolução Industrial, a partir das contribuições 
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de Marx e Engels. Segundo ela, nos primórdios da indústria, recorreu-se, 
sobretudo ao emprego das crianças atendidas pela assistência paroquial, as 
quais eram chamadas de aprendizes (órfãos, abandonados, indigentes, etc.). 

As paróquias comprometiam-se em fornecer aos donos das fábricas 
certo contingente de crianças aptas ao trabalho. Isso ocorria em razão da 
dificuldade de encontrar mão de obra infantil disponível na zona rural, onde 
se instalavam as manufaturas próximas às quedas d’água, uma vez que a 
força hidráulica era a mais utilizada nesse momento.

Gradualmente, com a preferência dada à máquina a vapor em detrimento 
da energia hidráulica, as usinas começaram a se implantar nas cidades, onde 
uma mão de obra abundante, constituída de mulheres e crianças, passou a 
ser requisitada. Nesse momento, a força de trabalho infantil será diretamente 
fornecida ao fabricante pelo pai de família.

As principais razões que estimulavam os pais a colocarem seus filhos para 
trabalhar eram, provavelmente, o suplemento salarial que isso representava 
e por outro aspecto muito importante à época, a representação social que o 
trabalho exercia. Via-se o trabalho como um grande fator de moralização e 
um antídoto aos maus vícios, à preguiça e à vagabundagem.

Posteriormente, na primeira metade do século XIX, o uso do trabalho 
infantil foi normatizado e submetido a restrições.

Qualquer que fosse o país, as leis regulamentadoras do 
trabalho infantil repousavam geralmente sobre três pontos 
principais. De um lado, tratavam de regulamentar a idade 
mínima de admissão ao trabalho e a duração da jornada 
de trabalho; e, de outro, tentavam impor uma frequência 
escolar mínima obrigatória para as crianças de fábrica, 
visando atenuar as suas carências em matéria de instrução 
(NOGUEIRA, 1990, p. 40).

O autor, do século XIX, Friedrich Engels (2008), no livro “A situação 
da classe trabalhadora na Inglaterra”, constata a quase total ausência de 
instrução escolar entre crianças proletárias e indica duas razões para essa 
subescolarização. A primeira seria a falta de locais e de recursos humanos 
colocados à disposição do serviço de ensino por parte da burguesia, que, 
de acordo com esse autor, temia os efeitos da formação dos trabalhadores, 
principalmente no tocante a possibilidades de difusão de ideias revolucioná-
rias. A segunda, trata-se da impossibilidade da criança desejar esse benefício 
depois de longas e exaustivas jornadas de trabalho. 
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Portanto, no caso da Inglaterra industrial, a utilização que se fez da mão 
de obra infantil durante o século XIX impôs muitos obstáculos à difusão da 
instrução. Diferente do que acontecia no trabalho agrícola, que possibilita-
va a liberação da criança para a instrução, ao menos durante o inverno. O 
Estado, no início do século XIX, se isentou da tarefa de abrir escolas, e os 
fabricantes não fizeram mais que improvisar, inscrevendo seus aprendizes 
nas escolas já existentes, ao invés de abrir escolas no espaço da fábrica 
como estava previsto na lei.

Para além dessa situação, Engels partilhava a ideia de que a escola po-
pular, naquele momento, fracassava também no tocante à moralização da 
infância operária. Para ele, a instrução da classe operária deveria contribuir 
para a aquisição dos princípios morais que faltam às camadas populares. 
Assim afirmava, 

É claro que a instrução moral, em todas as escolas inglesas 
vinculadas à educação religiosa, não pode ser mais eficiente 
que esta. Os princípios elementares que regulam as relações 
entre os homens – princípios tornados extremamente con-
fusos dada a situação social, a guerra de todos contra todos 
– só podem permanecer ainda mais obscuros e estranhos 
ao operário inculto quando lhe são expostos por meio de 
dogmas religiosos incompreensíveis e impostos mediante 
mandamentos arbitrários e injustificados. Todas as fontes 
admitem expressamente que as escolas praticamente não 
contribuem para a moralidade de classe operária. [...] A 
educação moral, que não é oferecida aos operários nas 
escolas, não lhes é propiciada em nenhum momento de 
sua vida – nem mesmo aquela educação moral que, aos 
olhos da burguesia, tem algum valor. A posição social 
e o meio ambiente do operário incitam-no fortemente à 
imoralidade. (ENGELS, 2008, p. 153).

Dessa maneira, a escola deveria ser pensada como um agente de trans-
missão para a criança operária dos princípios morais que seus pais não 
podiam lhes transmitir visto que os ignoravam. Para Nogueira (1990), a 
estreita relação que se estabeleceu, no século XIX, entre instrução popu-
lar e melhoramento dos costumes se refere a um estado de calamidade e 
à necessidade de combatê-lo pela educação. Constata-se que a escola foi 
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considerada, nesse momento, como o local privilegiado dessa vasta em-
preitada de moralização das “classes perigosas”, prevenindo transgressões 
e difundindo ideias morais. 

No caso brasileiro, de acordo com Vania Carvalho de Araújo (2011), 
a ampla utilização de crianças nas manufaturas brasileiras no século XIX 
serviu como prenúncio de uma realidade que teria seus desdobramentos na 
complexa dinâmica das relações de trabalho, as quais foram introduzidas 
com a abolição da escravidão e com o processo de desenvolvimento urbano 
e industrial emergente. Nesse sentido, a participação de crianças desvalidas 
como trabalhadoras é emblemática, já que para elas a tônica do trabalho 
como princípio moralizador seria o caminho para instituir-lhes legitimidade 
e reconhecimento social.

Para Irma Rizzini (1993), foi com o aumento das fábricas de tecidos, a 
partir de 1840, que se verificou um número cada vez maior de mulheres e 
menores na indústria. Muitos desses menores eram recrutados nos asilos e 
nas instituições de caridade, sob o pretexto de dar uma ocupação mais útil 
que a vagabundagem. E com o término do regime de trabalho escravagista, 
inicia-se um processo de organização racional de um mercado assalariado.

A organização de um mercado de trabalho incluía a utilização da criança 
aos requisitos da produção artesanal e fabril, formando desde cedo a futura 
mão de obra da indústria. Dessa maneira, o trabalho era concebido como 
um meio eficaz de prevenir a ociosidade, a vadiagem e o desvio, além de 
fomentar a economia nacional. Contudo, as exigências para a prática do 
ofício e as difíceis condições de trabalho combinadas com a tenra idade 
física e condições emocionais contribuíram para a presença de fortes tensões 
entre os patrões e seus empregados mirins. 

O cotidiano dessas crianças e jovens trabalhadores fabris estava pautado no 
controle e na disciplina, que eram colocados em prática por meio de recursos 
como a palmatória, o tronco e a vigilância implacável dos feitores de meninos.

Uma grande palmatória dependurada na parede que estava 
sempre pronta a entrar em ação para corrigir algum menino 
que, como José Claudino, se comportasse mal [...]. Mais 
temido ainda pelos pequenos trabalhadores talvez fosse o 
imponente ‘tronco’, tão familiar para os escravos e agora 
dos meninos, arvorando no meio do pátio da fábrica. 
(GOUVÊA; PAULA, 2011, p. 63).
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 Segundo esses autores, o trabalho infantil e adolescente constituía um 
elemento essencial ao funcionamento das fábricas, pois, em seu início, a 
indústria fabril nacional não se diferenciava da inglesa quanto à composi-
ção geracional da força de trabalho. Portanto, a utilização de crianças era 
perfeitamente adequada às necessidades de processos produtivos, os quais 
exigiam um pouco de destreza e bastante disciplina.

A exploração da mão de obra infantil, as condições insalubres e os danos 
impostos às crianças pelas fatigantes jornadas de trabalho geraram discus-
sões quanto à regulação do trabalho infantil. No caso do Brasil, foi em 17 
de janeiro de 1891 que se estabeleceu o primeiro decreto-lei que pretendia 
regularizar o trabalho e as condições dos menores empregados nas fábricas 
do Distrito Federal. De acordo com este documento:

Art. 2° Não serão admitidas ao trabalho efetivo nas fábricas 
crianças de um e outro sexo menores de 12 anos, salvo a título 
de aprendizado, nas fábricas de tecidos as que se acharem 
compreendidas entre aquela idade e a de 8 anos completos. 
[...] Art. 4° Os menores do sexo masculino de 12 a 15 anos 
e os do sexo feminino de 12 a 14 anos só poderão trabalhar 
no máximo sete horas por dia, não consecutivas, de modo 
que nunca exceda de quatro horas o trabalho contínuo, e 
os do sexo masculino de 14 a 15 anos até nove horas, nas 
mesmas condições. Dos admitidos ao aprendizado nas fá-
bricas de tecidos só poderão ocupar-se durante três horas 
os de 8 a 10 anos de idade, e durante quatro horas os de 10 
a 12 anos, devendo para ambas as classes ser o tempo de 
trabalho interrompido por meia hora no primeiro caso e por 
uma hora no segundo. [...] Art. 10. Aos menores não poderá 
ser cometida qualquer operação que, dada sua inexperiência, 
os exponha a risco de vida, tais como: a limpeza e direção 
de máquinas em movimento, o trabalho ao lado de volantes, 
rodas, engrenagens, correias em ação, em suma, qualquer 
trabalho que exija da parte deles esforço excessivo. Art. 
11. Não poderão os menores ser empregados em depósito 
de carvão vegetal ou animal, em quaisquer manipulações 
diretas sobre fumo, petróleo, benzina, ácidos corrosivos, 
preparados de chumbo, sulfureto de carbono, fósforos, ni-
troglicerina, algodão-pólvora, fulminatos, pólvora e outros 
misteres prejudiciais, a juízo do inspetor (DECRETO, 1891). 



54

Observa-se que a lei de 1891 não protegia os menores de 12 anos, permi-
tindo a utilização de crianças com mais de oito anos nas indústrias têxteis, 
na condição de aprendizes. Esse decreto jamais foi regulamentado. Apenas 
em 1927 é que se estabelece a legislação de amparo ao menor, através do 
Código de Menores, o qual sistematiza e unifica em nível nacional a assis-
tência a crianças órfãs e desvalidas. 

No Brasil, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e assa-
lariado, a expansão do setor industrial, o desenvolvimento da urbanização, 
a demanda pela manutenção da ordem e dos bons costumes foram alguns 
dos fatores que concorreram para constituir o trabalho como instrumento 
de civilidade.

De acordo com Araújo (2011), para as crianças pobres e desvalidas, era 
preciso prevenir a tendência à corrupção e à criminalidade colocando-as 
em instituições disciplinares. Dessa maneira, preservava-se a infância dos 
males que povoam as ruas. A associação entre educação e trabalho foi cada 
vez mais reconhecida como fundamento socializador e moralizador voltado 
à repressão, ao ócio e à vagabundagem.

Essa concepção integra o pensamento do ocidente sobre a proteção aos 
menores desvalidos. Segundo Geremek (s.d.), na maior parte dos países 
europeus a legislação da assistência social e a luta contra a vagabundagem 
fundamentava-se na doutrina que condenava a ociosidade e enaltecia o 
trabalho. No final do século XVIII e no XIX, o trabalho torna-se o principal 
instrumento de educação social e de inserção dos indivíduos nas estruturas 
da organização econômica.

Para Irene palácio Lis (1999), o aumento da pobreza no início do século 
XIX na Europa desencadeou uma paulatina ascensão do controle social 
por parte do Estado que prestava um tratamento moralizante à sociedade 
marginal. Essa moralização tem como fundamentos básicos o trabalho e a 
educação, principalmente quando se refere aos estabelecimentos de benefi-
cência. Essas instituições deveriam oferecer uma educação elementar e de 
caráter profissionalizante com o propósito de neutralizar os riscos de perigo 
social, transmitindo os valores da sociedade dominante. 

Nesse contexto, começava a se reconhecer que, nas sociedades indus-
triais, a pobreza já não era um fenômeno natural, um flagelo da natureza ou 
da providência, mas sim um resultado da ignorância humana ou da explo-
ração. Por isso, tinha que ser objeto de ação, devendo ser atenuado através 
de políticas intervencionistas.
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No século XIX, políticos, filantropos e ideólogos afirmavam que o papel 
do Estado era o de favorecer a instrução de todas as classes. Ao mesmo 
tempo em que se instruía o povo, tinha que oportunizar o trabalho. As ações 
de desenvolvimento da educação e do trabalho passaram a ser concebidas 
de modo inseparáveis e como fonte de redenção social, poderosa alavanca 
para a diminuição da pobreza. O trabalho, em oposição ao ócio, cumpria 
uma tripla função: econômica, moral e política. Enquanto isso, a instrução 
devia habilitar profissionalmente o indigente, integrando-o a partir de sua 
capacitação e inserção no mundo do trabalho.

Para Lis (1999), moralização, trabalho e educação constituem, portanto, 
as finalidades e as práticas da política beneficente institucional no ocidente. 
A necessidade de uma cultura geral e técnica para as classes populares foi 
um ideal no século XIX, ao confiarem à educação um papel redentor na 
questão social. O Estado deixa de ser somente um instrumento de repressão 
dos trabalhadores e é cada vez mais um Estado tutelar.

  Outro autor que apresenta a questão da crescente participa-
ção do Estado com a diminuição da centralidade da igreja e da caridade 
individual, na relação entre pobreza e assistência, é Pierre Rosanvallon 
(1997). Para ele, a passagem do Estado-protetor para o Estado-providência 
tem como referência os movimentos políticos e sociais do final do século 
XVIII e início do XIX e a elaboração de uma consciência de direitos.

A própria expressão Estado-providência é, aliás, signi-
ficativa. Ela começa a aparecer por volta de meados do 
século XIX, com sentido de reprovação, na pena de certos 
autores ditos de ‘economia política cristã’. [...] O Estado-
-providência exprime a ideia de substituir a incerteza da 
providência religiosa pela certeza da providência estatal. 
É, nesse sentido, o Estado que finaliza sua secularização, 
transferindo para suas prerrogativas regulares os benefícios 
aleatórios que apenas o poder divino era suposto poder 
dispensar. Ele se dá por tarefa resgatar as desigualdades de 
‘natureza’ ou os infortúnios da sorte. O Estado-providência 
é a última palavra do Estado leigo: depois de o Estado-
-protetor haver afirmado sua soberania emancipando-se do 
religioso, apaga os derradeiros sinais deste integrando-o. 
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Aos acasos da caridade e da providência, sucedem-se as 
regularidades do Estado (ROSANVALLON, 1997, p. 22). 

No século XIX, com a revolução industrial, com a eclosão do movimento 
operário e com a percepção da pobreza como um fenômeno social e político, 
o Estado investirá em políticas que visem atenuar a condição de pobreza. 
Sobretudo através da expansão da escola pública para todas as crianças, in-
cluindo, portanto, os filhos dos pobres. Sendo assim, favorecia a emancipação 
da ignorância, incentivando hábitos de trabalho e de respeito às leis, além do 
surgimento de instituições públicas para a assistência aos marginalizados.

No Brasil, em relação às questões envolvendo educação e trabalho, 
observa-se nas Ordenações Filipinas, além da já citada associação entre 
orfandade, trabalho e pobreza, a previsão da existência de hospitais e al-
bergarias para a criação de enjeitados, crianças órfãs e/ou abandonadas, 
filhos de religiosos e mulheres casadas. Esse código de leis dispõe ainda 
sobre a competência das Câmaras Municipais, que deveriam providenciar a 
criação, educação e destino de crianças expostas. Segundo Marcílio (1998), 
a municipalidade era obrigada a manter órfãos e desvalidos. Para tanto, 
foram criadas as rodas de expostos nas Santas Casas de Misericórdias e 
instituições de recolhimento para meninas.

Outras iniciativas surgiram para a profissionalização e educação dos 
meninos. No Decreto Nº 1.331 de 17 de fevereiro de 1854, percebe-se na 
reforma do ensino primário e secundário, proposta por Couto Ferraz, o in-
teresse em instruir os menores que vivessem na mendicidade, enviando-os 
para as Companhias de aprendizes dos Arsenais ou de Marinheiros.

Art. 62. Se em qualquer distrito vagarem menores de 12 
anos em tal estado de pobreza que, além da falta de roupa 
decente para frequentarem as escolas, vivam em mendi-
cidade, o Governo os fará recolher a uma casa de asilo 
que devem ser criadas para este fim com um regulamento 
especial. Enquanto não forem estabelecidas estas casas, 
os meninos poderão ser entregues aos párocos ou coad-
jutores, ou mesmo aos professores dos distritos, com os 
quais o Inspetor Geral contratará, precedendo aprovação 
do Governo, o pagamento mensal da soma precisa para 
o suprimento dos mesmos meninos. Art. 63. Os meninos, 
que estiverem nas circunstâncias dos artigos antecedentes, 
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depois de receberem a instrução do primeiro grau, serão 
enviadas para as companhias de aprendizes dos arsenais, 
ou de Imperiais Marinheiros, ou para oficinas públicas 
ou particulares, mediante um contrato, neste ultimo caso 
com os respectivos proprietários, e sempre debaixo da 
fiscalização do Juiz de Órfãos (IMPÉRIO, 1854). 

Consoante Luiz Antônio Cunha (2005), o ensino de ofícios na Marinha 
pode ser constatado desde a colônia, com a utilização de crianças como 
aprendizes nos estaleiros. Mas foi apenas a partir de meados do século 
XIX, com o funcionamento das Companhias de Aprendizes, que esse en-
sino passou a ser regulamentado. Segundo esse autor, os estabelecimentos 
militares foram os primeiros a explicitar a utilização no Brasil de crianças 
órfãs, pobres ou desvalidas, como matéria-prima humana para a formação 
sistemática da força de trabalho para seus arsenais. 

Como já indicado, no Brasil imperial, a proteção à infância aos poucos 
deixa de ser apenas o cuidado e o ensino dos órfãos e desvalidos em asi-
los e hospitais. Paulatinamente, vai sendo substituída pelo trabalho e pela 
educação, uma vez que seria necessário educá-los convenientemente e pro-
fissionalizá-los para que viessem “a ser úteis a si e a nação”. A assistência 
neste contexto passa a ser pensada como obrigação do Estado. 

Com a criação das Companhias de Aprendizes Marinheiros, podemos 
identificar a concretização da passagem de uma assistência filantrópica para 
uma assistência estatal, nesta o Estado-protetor afirma sua soberania eman-
cipando-se do religioso e dando origem ao Estado-providência. Este, por 
sua vez, buscava substituir “a incerteza da providência religiosa pela certeza 
da providência estatal” (ROSANVALLON, 1997, p. 22). Portanto, essas 
Companhias serão pensadas como instituições de assistência pública que 
apresentavam uma educação com conotação de reabilitação social e moral e 
concorrerão para promover a instrução básica e a aprendizagem de ofícios.

Conforme se discutiu inicialmente, a formação de quadros para a Ma-
rinha no Brasil foi um obstáculo para os administradores do Império. A 
Marinha utilizou duas estratégias para compor as guarnições dos navios: o 
alistamento voluntário e o recrutamento forçado. Segundo Caminha (2002), 
a composição de pessoal para as guarnições dos navios de guerra brasileiros 

A criação das Companhias de Aprendizes Marinheiros no Brasil
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se constituía dos marinheiros engajados voluntariamente ou contratados (em 
geral estrangeiros com elevados soldos), além dos marinheiros recrutados à força 
entre tripulantes das embarcações mercantes ou entre vagabundos e criminosos.

Sendo muito pequeno o número dos que, voluntariamente, 
se apresentavam para servir à Marinha, era o recrutamento 
forçado, praticamente, a única fonte de onde provinham os 
marinheiros e também os soldados do Corpo de Artilharia da 
Marinha. Esse recrutamento procedia tanto na Corte como 
nas províncias e era executado pelas autoridades policiais, 
pelas judiciárias (juízes de paz) e pelas de Marinha. [...] No 
Rio de Janeiro, o recrutamento se fazia entre os marinheiros 
dos navios mercantes nacionais que se encontravam no porto 
e, também, nos logradouros públicos e nos mais sórdidos 
antros da cidade, arrebanhando os marginais, vadios ou crimi-
nosos que neles perambulavam. (CAMINHA, 2002, p. 46).

Outra dificuldade foi lidar com os contingentes recrutados para o serviço da 
Armada. Ademais, faltavam a muitos o conhecimento das habilidades bélicas e 
técnicas necessárias ao confronto com os inimigos. A solução, portanto, cabia 
ao Estado que deveria promover a formação de marinheiros, classe de servi-
dores indispensáveis à nação naquele momento. Dentre as principais medidas 
administrativas tomadas pela Marinha esteve a criação de quatro Companhias 
Fixas de Marinheiros21 em 1836, que apresentaram em sua composição 100 
praças, dos quais 26 eram aprendizes marinheiros, com idade entre 14 e 17 
anos, órfãos e desvalidos. Para eles, a Marinha ministraria instrução primária 
e aprendizagem nas artes do marinheiro, do artilheiro e do fuzileiro.

A criação dessas instituições era uma tentativa de oferecer marinheiros qua-
lificados para servir ao Império. No entanto, em 1840, as Companhias Fixas de 
Marinheiros são reformadas, organizadas e denominadas de Corpo de Imperiais 
Marinheiros através do Decreto nº 45 de 26 de março. A Lei nº 148 de 27 de 
agosto de 1840 fixa as forças do Mar para os anos financeiros de 1841 e 1842, 

21O Decreto nº 42 de 15/10/1836, que fixa as Forças do Mar para o ano financeiro de 1837-
1838, autoriza a criação de quatro Companhias Fixas de Marinheiros com cem praças cada 
uma. Com o Decreto de 22/10/1836 cria-se efetivamente as quatro Companhias Fixas de 
Marinheiros. E em 26/03/1840, o Decreto nº 45 reformula a organização destas Companhias, 
denominando-as de Corpo de Imperiais Marinheiros.
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determina a quantidade de praças das Forças Navais e autoriza a instituição de 
uma Companhia de Aprendizes Marinheiros. Surge, então, a primeira Compa-
nhia de Aprendizes22 do país, no Rio de Janeiro, conforme os artigos a seguir:

Art. 4º O corpo de Imperiais Marinheiros será elevado, 
logo que seja possível, ao número de doze Companhias 
com cento e seis praças cada uma. Art. 5º Além das Com-
panhias mencionadas no artigo antecedente, haverá outra de 
Aprendizes Marinheiros, que poderá ser elevada ao número 
de duzentos menores de idade de 10 até 17 anos, que ficará 
adida ao Corpo de Imperiais Marinheiros. (IMPÉRIO, 1840).

 
Caminha (2002) confirma a ideia de que as Companhias de Aprendizes 

Marinheiros tinham como finalidade a preparação de pessoal para a Armada 
ao mostrar a heterogeneidade humana nos quadros da Marinha e a expec-
tativa que se criou em torno dessas instituições.

Até que as escolas de aprendizes marinheiros instaladas 
no Sul do país fornecessem um pequeno contingente de 
raça branca e que as do Norte fornecessem a massa de 
caboclos nordestinos, que, no tempo, vieram a construir 
o grosso das guarnições dos navios de guerra nacionais, 
era afora os estrangeiros, com os pretos que a Marinha 
cumpria suas missões [...]. (CAMINHA, 2002, p. 47).

De acordo com esse autor, no período de 1867 até 1868, em plena Guerra 
do Paraguai e na ausência absoluta de voluntários em face do número in-
suficiente fornecido pelo recrutamento forçado, o Governo decidiu realizar 
volumosa aquisição de escravos para os engajar na Marinha após dar-lhes a 
Carta de Alforria em troca de um contrato de trabalho por dilatado espaço 
de tempo. Nessa ocasião, adquiriram-se 2.902 escravos na Corte e nas pro-
víncias, realizando uma despesa que correspondeu a 14% da despesa global 
do Ministério da Marinha no exercício financeiro de 1867-68. 

22Para maior aprofundamento sobre essas instituições, tanto no Brasil como em Portugal, 
ver: LIMA. Solyane Silveira. Recrutá-los jovens: a formação de aprendizes marinheiros 
em Sergipe e Lisboa (1868 -1905). Aracaju: EDISE, 2015.
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Acresce a essa questão o fato, abordado por Lilia Moritz Shwarcz (1993), 
de que o Brasil, no final do século XIX, caracterizava-se pela intensa misci-
genação racial. E ao mesmo tempo em que o país estava saindo gradualmente 
de uma situação de escravidão, apresentava a necessidade de entender a 
própria constituição do seu povo. 

É nesse sentido que o tema racial se transforma em um novo argumento 
para o estabelecimento das diferenças sociais e para se pensar um projeto 
nacional. Conforme a autora, foram os homens de ciência (cientistas polí-
ticos, pesquisadores, literatos, acadêmicos e missionários), no interior dos 
estabelecimentos onde trabalhavam, que tomaram para si a tarefa de liderar 
e dar saídas para o destino da nação, que se queria moderna e civilizada.

Além das questões raciais do contexto da época, é válido considerar 
também, neste caso, as que dizem respeito às instituições militares. De 
acordo com Nascimento (2001), havia uma predominância de negros nos 
quadros inferiores da Armada, e essa informação é significativa para se 
problematizar a peculiaridade que o sentido de instruir e profissionalizar 
possui em uma sociedade mestiça. Por sua vez, Francisco Doratioto (2002) 
também afirma que a presença de escravos combatentes, tanto no Exército 
quanto na Armada, resultou na incorporação de alguns de seus interesses, 
como a alforria. E também contribuiu para que a instituição da escravidão 
fosse questionada após 1870, tornando-se tema de debate nacional. Assim, 
no caso da problemática racial na composição das camadas inferiores dos 
meios militares e especificamente da marinha, o apelo à escolarização pela 
profissionalização se fazia ainda mais contundente.  

Segundo Caminha (2002), ao longo dos anos, percebeu-se a superioridade 
do marinheiro procedente da Companhia de Aprendizes sobre o recrutado 
sem educação elementar, tendo em vista que habituados desde tenra idade à 
vida militar e à navegação saíam mais aptos e disciplinados. Multiplicou-se 
assim esta instituição, instalando-se companhias de aprendizes em diversas 
províncias, conforme se pode visualizar no quadro a seguir. 
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Tabela 1: Atos de Criação das Companhias de Aprendizes Marinheiros no Império

Fonte: CAMINHA, Henrick Marques. Organização do Pessoal na Marinha Imperial. 
In.: História Naval Brasileira. Terceiro Volume – Tomo I. 

Serviço de Documentação da Marinha. Rio de Janeiro. 2002.

De acordo com o quadro, pode-se observar que no período de 1840 a 
1875 foram criadas pelo governo imperial brasileiro 18 Companhias de 
Aprendizes Marinheiros. Todas elas tinham como objetivo o atendimento 
de meninos pobres, órfãos e enjeitados, maiores de sete anos, no intuito de 
servirem de mão de obra especializada à Marinha e ao País caso houvesse 
alguma ameaça de guerra. Renato Venâncio afirma que, 
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[...] é importante reconhecer que as companhias de aprendi-
zes marinheiros instituídas a partir de 1840, representavam 
uma ruptura fundamental em relação ao atendimento dos 
meninos pobres maiores de sete anos de idade. A partir da 
formação das companhias, pela primeira vez era criada no 
Brasil uma instituição inteiramente pública para menores 
que não pudessem permanecer sob a custódia dos hospitais 
ou de responsáveis. (VENÂNCIO, 2000, p. 198).

Dessa forma, as Companhias de Aprendizes Marinheiros se constitu-
íam nos “viveiros” de pessoal para o serviço da Armada. O destino dos 
aprendizes já estava oficialmente definido. Após o tempo de permanência 
na Companhia, eram levados ao Corpo de Imperiais Marinheiros na Corte 
para serem distribuídos pelos navios da Armada em todo Império. É nes-
se contexto e com essa finalidade que paulatinamente as Companhias de 
Aprendizes Marinheiros são inauguradas no Brasil.

Últimas Considerações

Segundo Ruy Barbosa (1929), “O primeiro elemento da Marinha é o 
homem do mar. Se o navio é essencial ao marinheiro, o marinheiro ainda 
mais indispensável é ao navio”. Essa citação retirada do artigo “Lições do 
extremo Oriente” revela a importância do elemento humano para a Mari-
nha e remete ao objeto de análise deste trabalho: a formação de crianças e 
jovens desvalidos no ofício de marinheiro, visando o suprimento da mão de 
obra nos quadros da Armada e conferindo validade social a esses sujeitos. 

A partir desse entendimento, discutiu-se neste artigo a questão da discipli-
na presente na formação de marinheiros, fossem eles voluntários, recrutados 
à força ou menores das Companhias de Aprendizes. Ao analisar os relatórios 
dos Ministros da Marinha, ficou evidente que a maior preocupação esteve 
voltada para o problema do preenchimento das vagas do pessoal da Armada, 
uma vez que o ministério fixava o número desse contingente.

Assim, a proposta implementada para a resolução do problema de re-
crutamento de pessoal da força de trabalho inferior se fez em duas vias: 
pela criação de instituições estatais educativas e profissionalizantes e pela 
arregimentação de crianças e jovens desvalidos, ou seja, daqueles sem 
validade social (pobres, órfãos e abandonados) para tais instituições. No 
argumento das elites políticas, concomitante à resolução do problema do 
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recrutamento da mão de obra estaria a resolução dos problemas urbanos pela 
retirada dos menores das ruas e com isso prevenindo a ociosidade e o vício. 
Pode-se afirmar assim, que esse tipo de iniciativa dissemina a participação 
do Estado nas questões dos problemas sociais.

Portanto, a partir do século XIX, a assistência e a educação de crianças 
e jovens desvalidos foram perdendo seu caráter caritativo, e o Estado foi 
assumindo-as paulatinamente como obrigação. Nesse período, destacou-se 
uma preocupação por parte do governo em oportunizar instrução e forma-
ção profissional a crianças e jovens desamparados, com vistas à inserção 
social qualificada. E a proposta da criação das instituições de aprendizes 
marinheiros evidenciou essa intenção. 

Educação, trabalho e moralização constituíram a base para as práticas 
de políticas públicas institucionais. Essa concepção caracteriza a passagem 
de uma assistência filantrópica para uma assistência estatal, por meio da 
qual o Estado passa a reconhecer o direito dos indivíduos à proteção, eman-
cipando-se do religioso e dando origem ao Estado-providência. Assim, a 
assistência à infância foi sendo implementada não só como obrigação do 
Estado, mas também como direito social. 

No entanto, como se observou, a proposição de instituições educativas com 
função de preparar, qualificar e disciplinar os futuros marinheiros da Armada ofe-
recendo às crianças e jovens desvalidos o ensino de primeiras letras e a formação 
profissional se diferenciava das escolas regulares. Dessa maneira, as Companhias 
de Aprendizes Marinheiros foram instituições militares que se constituíram em 
uma das poucas alternativas de aprendizado profissional no Império.
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A Escola de Aprendizes e Artífices em Sergipe
 (1911-1942): a trajetória de sua implantação

Solange Patrício

Introdução

Este trabalho pretende realizar um estudo a respeito do processo de 
implantação da Escola de Aprendizes Artífices (EAA) no estado de Sergipe 
e o desenvolvimento de sua trajetória durante o período de 1911 a 1942. O 
tema do ensino profissionalizante leva a reflexões que incluem a questão da 
dualidade dos objetivos do ensino como um mecanismo que pode tangenciar 
a formação do indivíduo para ocupar cargos na sociedade, sejam de direção 
ou de submissão. Criada a escola a partir de um decreto federal em todas 
as capitais do estado, este resgate tem o intuito de compreender, analisar e 
explicar historicamente a existência desta instituição profissionalizante dentro 
do processo de modernização do país e da política educacional vigente no 
período da Primeira República. Nas primeiras décadas da República, em 
Sergipe, as inovações introduzidas pelo novo Regime ganharam cores locais 
em vários aspectos, destacando-se o esforço para fazer bem-sucedidas as 
novas experiências, apesar dos limites impostos pela situação específica 
marcada por uma vida política bastante conturbada e pela permanente crise 
econômica e escassez de recursos. O texto também analisa a formação do 
trabalhador nacional e a imagem largamente difundida na passagem do 
século XIX e XX de um povo imaturo, despreparado e indolente às novas 
exigências postas pelas condições políticas, sociais e econômicas do novo 
momento mundial.

As Escolas de Aprendizes e Artífices no Brasil

Nos primeiros anos do século XX, com a transição do regime republicano 
e a necessidade de consolidá-lo, o país foi marcado por intensos processos 
que determinaram novos encaminhamentos, desencadeando medidas tomadas 
nos setores político, social e econômico.
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A Primeira República identificava-se como portador do novo, de uma nova 
organização política, de uma nova concepção de trabalhador, de um novo 
conceito de cidadania. O novo regime passou a considerar o trabalho como 
condição inerente ao desenvolvimento dos indivíduos, no sentido dos bens 
morais, éticos e materiais, intimamente ligado ao progresso da nação, sendo o 
Estado o responsável pelo encaminhamento do país no sentido da civilização.

As autoridades nacionais estavam preocupadas em constituir o povo 
brasileiro, inserir, no país, a sociedade de classes e concretizar a transição 
do trabalho escravo para o livre. Entretanto, muitas eram as dificuldades 
para a concretização desses projetos, entre elas a questão do analfabetismo: 
o país entrava na era republicana com um número de habitantes analfabetos 
superior a 80% da população geral. Como analfabetos não tinham direito a 
voto, a educação tornou-se apanágio: era necessário erradicar o analfabetismo 
em todo o território nacional. As elites procuraram mobilizar-se em torno 
desse projeto, numa sociedade em que, abolida a escravidão, o trabalho 
pareceu confiado a uma mão de obra composta de imigrantes. Entretanto, o 
sonho de utilizar o imigrante estrangeiro como mão de obra para atender às 
necessidades do mercado de trabalho também mostrou seus limites, assim, 
educar o homem nacional passou a ser o objetivo divulgado pelo governo 
e pelas elites do país.

Por outro lado, no campo ou na cidade, os trabalhadores eram levados 
a aceitar péssimas condições de trabalho e baixíssimos salários. Reagiam, 
submetendo-se às precárias condições apenas para atender às necessida-
des imediatas e, assim que podiam, voltavam a dispor do seu tempo com 
atividades de subsistência, sempre interpretadas pelos proprietários como 
menores, acentuando hábitos que eram vistos como tendência à ociosidade, 
falta de interesse pelo trabalho, o que justificava a rejeição a ele.

Naxara (1998) resgata, em sua obra, a formação do imaginário que 
permeou a representação do homem brasileiro na passagem do século XIX 
para o XX, momento de construção de uma identidade do povo brasileiro. 
A respeito do trabalhador nacional, diz a autora que “havia diversas re-
presentações sobre os nacionais, elaboradas ao longo do tempo, formando 
um imaginário fluido e inconstante. [...] A imagem do nacional/brasileiro 
oscilava da mais absoluta desqualificação a uma idealização romântica e 
condescendente.” (NAXARA, 1998, p. 24). Monteiro Lobato sintetizou a 
imagem desonrada do trabalhador nacional, quando criou, em 1914, um 



68

estereótipo do homem nacional, personificando-o no Jeca Tatu, cujo perfil 
era de um caipira, subnutrido, doente e que estava sempre indisposto para 
o trabalho. Essa imagem combatia a idealização romântica e fortalecia 
o perfil do povo brasileiro “[...] com uma carga negativa enorme, como 
sendo impermeável ao progresso e à civilização. Sua figura era a de um 
ser sombrio... sem nada de criador, sem iniciativa, parasita da sociedade” 
(NAXARA, 1998, p. 24).

A população brasileira, por ser formada principalmente na sua maioria de 
analfabetos e não possuir conhecimentos técnicos, ou seja, sendo mão de obra 
desqualificada, era concebida pela classe dirigente como povo despreparado, 
imaturo e indolente. Eram chamados de “arredios” ao trabalho e formavam 
uma mão de obra rebelde ou inconstante. Esta imagem foi largamente difun-
dida na passagem do século XIX para o XX, tornando-se parte da memória 
coletiva dos brasileiros e encontrando, ainda hoje, grande aceitação.

Assim, com a rejeição dos nacionais pelos proprietários de terra para 
o trabalho assalariado, o processo de imigração foi a solução encontrada 
pelas elites brasileiras para o impasse da questão da mão de obra no Brasil. 
Tanto os fazendeiros como a recente indústria brasileira, desde os fins do 
século XIX até aproximadamente 1920, deram preferência ao imigrante 
estrangeiro para o trabalho desempenhado nas fábricas.

O trabalhador nacional seria substituído pelo imigrante, o qual contribui-
ria também com o processo de branqueamento da raça do povo brasileiro, 
como introduziria novos valores culturais na sociedade. A expectativa era 
que a imigração de europeus resolveria o problema da formação do povo 
brasileiro. Com a ocupação dos postos de trabalho nas fazendas pelos 
imigrantes, os libertos e seus descendentes, assim como os trabalhadores 
nacionais, foram expulsos das regiões onde habitavam por falta de trabalho 
e atraídos a buscar novos meios de vida nas cidades grandes.

As cidades, principalmente as capitais, desenvolviam-se num rápido 
crescimento. Melhorias eram feitas, como iluminação pública, instalação de 
bondes elétricos, ferrovias, serviço de telefonia, telégrafo, além de ofertas 
culturais como cinemas, teatros, bibliotecas, escolas e intenso comércio dos 
mais variados artigos. As sedes do poder político estavam nelas instaladas, 
proporcionando uma série de necessidades econômicas, como bancos, casas 
de câmbio, escritórios, portos, etc., gerando demanda de trabalhadores para 
ocuparem os pontos de trabalho existentes. Carvalho, ao citar Belisário 
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Penna, descreveu a situação desses pobres miseráveis nos grandes centros 
urbanos brasileiros:

3/4 dos brasileiros vegetam miseravelmente nos latifún-
dios e nas favelas da cidade, pobres párias que no país 
de nascimento perambulam como mendigos estranhos, 
expatriados na sua própria terra, quais aves de corribação 
de região em região, cidade em cidade, de fazenda em 
fazenda, desnutridos, esfarrapados, famintos, ferretea-
dos com a preguiça verminótica, a anemia palustre, as 
mutilações da lepra difundindo sem peias estes males 
(CARVALHO, 1997, p. 131).

Eram famílias com crianças e idosos, que viviam nos centros urbanos 
em precárias situações, sem trabalho, sem moradia, sem alimentação, ou 
seja, sem as condições mínimas de sobrevivência. O quadro provocado 
pela situação dessas pessoas era tão agravante que as autoridades públicas, 
ora privadas, ora as duas em conjunto, criaram instituições assistencialistas 
voltadas para retirar as crianças das ruas, alfabetizando-as, ensinando um 
ofício e oferecendo alimentação, vestuário e moradia. Desta forma, continua 
nos informando Schueler que:

Desde meados do século XIX, a educação das crianças, 
jovens e adultos das camadas populares livres, nacionais 
e estrangeiros, e libertas, constituiu um dos projetos 
de reforma insistentemente discutido pelos dirigentes 
do Estado e por outros setores da sociedade imperial 
(SCHUELER, 1999, p. 64).

Rui Barbosa apresentou em 13 de abril de 1882, à Câmara dos Deputa-
dos, um projeto sobre a Reforma do Ensino Secundário e Superior. Neste, 
ele reconhecia a precariedade do ensino primário, limitado a ensinar leitura 
escrita e contas para as pessoas mais pobres; defendia a necessidade da 
criação de um programa no campo do ensino profissionalizante, bem como 
a necessidade de se alterar o conceito negativo posto neste ramo de ensino. 
Este projeto de Rui Barbosa não foi aprovado, apesar de contar com o apoio 
de autoridades simpatizantes da época, sendo o ensino profissionalizante 
visto como uma forma não digna de educação.
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O ensino profissionalizante no Brasil sofreu forte resistência da sociedade. A vigência de 
relações escravistas de produção, desde os tempos coloniais, sempre funcionou como um 
desincentivo para que a massa de trabalhadores das classes populares se dirigisse para a 
manufatura e o artesanato. Assim, nos afirma Cunha que:

O emprego de escravos como carpinteiros, pedreiros, fer-
reiros, tecelões, confeiteiros e em vários outros ofícios 
afugentava os homens livres, empenados em marcar sua 
distinção da condição de escravo, o que era da maior impor-
tância diante da tendência dos senhores/empregadores de 
ver todo trabalhador como coisa sua (CUNHA, 2000, p. 3).

Desta forma, o ensino profissionalizante sofreu forte preconceito dos na-
cionais e durante décadas não conseguiu criar raízes na sociedade brasileira, 
sendo frequentado pelos imigrantes e/ou seus filhos, na maioria dos estados 
brasileiros que receberam mão de obra estrangeira, porque estes o valoriza-
vam em função da vivência positiva que tinham em seus países de origem.

Para inserir o trabalhador nacional no regime de produção capitalista, a 
educação escolar foi pensada como uma possibilidade concreta para resol-
ver o problema da mão de obra. Por isso, ao Estado foi atribuída a tarefa 
de criar e arcar com as despesas dessas escolas, de forma que nelas tanto 
os filhos do liberto como os dos imigrantes fossem persuadidos a trabalhar 
mais, sem que fosse necessário coagi-los pela força.

Educar para a liberdade era a questão pela qual o Estado deveria direcionar 
seus esforços no sentido de regenerar, pelo trabalho, aqueles que estavam 
à margem da sociedade, afastando do crime, da ociosidade e da vadiagem, 
contravenções tão combatidas naquele momento.

A escolarização das massas era uma das alternativas que se impunham na 
pauta dos governantes da época como solução para a qualificação da mão de 
obra ociosa nas cidades, preparando-a para o trabalho. Em 1906, foi realizado 
um Congresso de Instrução Pública que enviou, no dia 17 de dezembro desse 
ano, ao Senado, um projeto que propunha ao Governo Federal a criação ou 
subvenção de escolas industriais, agrícolas e comerciais de Norte a Sul do país.

A Câmara dos Deputados aprovou nesse mesmo ano o documento que 
destinava recursos financeiros para o poder público dar início às escolas 
profissionais a nível nacional, enquanto que, ao mesmo tempo, o Congresso 
Nacional criava o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que incluía 
entre suas atribuições os assuntos pertinentes ao ensino profissionalizante.
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Em 14 de junho de 1909, assume o Governo Federal o presidente Nilo 
Peçanha, que, com espírito de valorização do ensino profissionalizante no 
país, cria nas capitais de todos os estados nacionais as Escolas de Aprendi-
zes Artífices, por meio do Decreto Lei nº 7566, de 23 de setembro de 1909. 
Segundo o Decreto de criação, estas escolas foram criadas:

Considerando:
que o aumento constante da população das cidades exige 
que se facilite às classes proletárias os meios de vencer 
as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência;
que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos 
dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo 
técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de 
trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade, escola 
do vicio e do crime;
que é um dos primeiros deveres do Governo da Repú-
blica formar cidadãos úteis à Nação (DECRETO LEI 
Nº 7566, 23/09/1909).

Deste modo, ficam explícitas as intenções que levaram à criação das Escolas 
de Aprendizes Artífices. A República estava preocupada com a inserção da massa 
populacional residente nos centros urbanos dentro da lógica do capital, para 
que eles se tornassem produtivos e responsáveis pela sua própria manutenção e 
sobrevivência na sociedade. Em Sergipe, a escola somente começou a funcionar 
no ano de 1911, tendo sido inaugurada no dia 1º de maio de 1911, durante o 
governo do presidente do estado Rodrigues da Costa Dória (1909-1912).

Ela permaneceu por aproximadamente um ano, desde a sua criação, sem 
a definição do local onde viria a funcionar, não obstante estarem explícitos, 
no parágrafo único do 1º artigo do decreto-lei nº 7566 citado, os seguintes 
termos segundo os quais as escolas seriam instaladas em edifícios pertencentes 
à União, existentes e disponíveis nos estados ou, caso não estivessem disponí-
veis, que o Governo dos Estados deveria ceder outros espaços para este fim.

Conforme discurso de inauguração proferido por Augusto Leite, diretor da 
Escola, publicado no jornal Correio de Aracaju (05.05.1911), o Sr. Rodrigues 
Dória, como representante do Estado, não doou o espaço para a sua instalação, 
sendo este cedido pelo Governo Federal, por meio da influência política de dois 
senadores de Sergipe, Dr. José Luiz Coelho e Campos e Gal. Oliveira Valladão.
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Assim, conforme o pronunciamento à Assembleia Legislativa do Estado 
em 07 de setembro de 1910, por Rodrigues Dória, constatamos que a escola 
foi instalada num prédio sito à Rua de Lagarto com Maruim, nº 952.

O prédio no qual a escola funcionaria, adquirido com os recursos da verba 
federal, atendia parcialmente às necessidades da escola. Como ocorreu em 
várias outras capitais, aqui em Sergipe se repetiu o mesmo problema. O espaço 
em que as escolas de aprendizes foram instaladas não eram adequados, eram 
locais improvisados, sem a estrutura necessária que as oficinas precisavam, 
principalmente em função dos respectivos maquinários. Segundo Cunha:

A Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba foi instalada 
numa ala do quartel da Força Policial que, apesar das 
adaptações, não oferecia as acomodações estritamente 
indispensáveis: as aulas funcionavam nas mesmas salas 
das oficinas ou, então, em conjunto, no mesmo salão. [...] A 
Escola de Aprendizes Artífices de Pernambuco funcionou 
até 1923 num casarão que fora mercado de frutas, cercado 
de mangues, sem uma única rua de acesso [...] A Escola 
de Aprendizes de Artífices do Piauí estava instalada até 
1938 num prédio velho, sem as mínimas condições de 
comodidade. A oficina de fundição funcionava quase a 
descoberto, castigada pelas chuvas, e a de marcenaria, 
num corredor mal iluminado [...] (CUNHA, 2000, p. 86).

Segundo informações no jornal Correio de Aracaju, 05.05.1911, a Escola 
de Aprendizes de Sergipe foi inaugurada na Festa do Dia do Trabalho, em 
1º de maio de 1911. Destinada a inserir os jovens na ideologia do trabalho, a 
escolha dessa data foi particularmente marcante para a época. Aliás, nessa data 
o Centro Operário Sergipano também foi inaugurado. No discurso de inaugu-
ração proferido pelo médico e primeiro diretor da escola, Dr. Augusto César 
Leite, relata que a escola estava iniciando suas atividades oferecendo cursos 
de ensino primário e de desenho. As primeiras oficinas foram de alfaiataria, 
marcenaria e ferraria, mecânica, sendo ampliadas depois pelas de sapataria e 
selaria, pois estas aguardavam os maquinários chegarem da Europa.

A idade mínima exigida era de dez anos e máxima de 13 para o ingres-
so, sendo preferidos os desfavorecidos da fortuna. Tinha como finalidade 
formar operários e contramestres, ministrando-se a eles o ensino de ofícios. 
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No curso de Letras, aos alunos seriam ministrados “o ensino de leitura e de 
escrita, o de aritmética até regra de três, noções de Geografia do Brasil e o de 
gramática elementar da língua nacional”; e o curso de Desenho seria composto 
pelo desenho de memória do natural, de composição decorativa, de formas 
geométricas e de máquinas e peças de construção [...]” (SOARES, 1982, p. 73).

A escola também ofereceu, a partir do ano de 1918, cursos noturnos de 
aperfeiçoamento destinados aos operários inseridos no mercado de trabalho 
que não podiam cursar no período diurno ou que não conseguissem vagas 
no turno da manhã. O alto índice de analfabetismo que vivenciava o país 
naquele momento foi também um forte elemento que contribuiu para que 
eles fossem implantados nas escolas, procurando atender o maior número 
de pessoas analfabetas. Esses cursos eram destinados aos indivíduos que 
tivessem idade igual ou superior a 16 anos e seriam ministrados pelos pro-
fessores primários e de desenhos das respectivas escolas.

Na Escola de Sergipe, como citamos anteriormente, foram nomeados: 
como diretor, Augusto César Leite; um escriturário, Cândido de Siqueira 
Menezes; uma professora do Ensino de Letras, Cândida dos Santos Mene-
zes; e o engenheiro Leandro Diniz, como professor do curso de desenho, 
que posteriormente foi substituído por Francisco Travassos (CORREIO DE 
ARACAJU, 11/02/1910, A RAZÃO, 16/01/1911).

Excedendo o número de alunos a frequência de 50 nos cursos de Letras 
e de Desenho, e de 30 nas oficinas, os diretores das escolas poderiam con-
tratar professores adjuntos, e no caso das oficinas, contramestres. Ao final 
do ano letivo, esses profissionais contratados eram dispensados e seriam 
novamente convocados mediante o número de matrículas do próximo ano, 
caso houvesse necessidade.

De acordo com Cunha (2000, p. 93), a Escola de Aprendizes Artífices 
começou a funcionar com 120 alunos matriculados no curso primário e 
de desenho, sendo a nona escola em número de alunos das unidades da 
federação. Considerando que a Escola de Sergipe teve um número posi-
tivo de alunos matriculados, ante as expectativas de um estado pequeno, 
pouco desenvolvido, sem número significativo de população na capital, se 
comparado com outros estados mais desenvolvidos industrialmente, como 
o Rio de Janeiro e São Paulo.

Conforme apurado nos artigos do jornal Correio de Aracaju (18/24/26 de 
Nov. 1911), o curso de Letras obedecia certos padrões das escolas de instru-
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ção primária em vigor no país. Por exemplo, destaca-se a prática de exames 
finais com a presença de bancas examinadoras, compostas pela professora 
titular, professor adjunto e uma professora convidada que desfrutasse de 
boa reputação na cidade. Todos os alunos eram submetidos a esses exames e 
posteriormente as notas e respectivos conceitos eram divulgados. Os alunos 
também eram submetidos aos exames no curso de Desenho, igualmente sob 
a presença de banca examinadora.

Pode-se verificar o rigor a que eram submetidos os alunos da escola de 
Aprendizes de Sergipe, cujos exames finais eram realizados no mais alto 
nível das escolas públicas e renomadas da cidade. Este fato nos faz inferir o 
alto nível dos conhecimentos que a escola propagava nas aulas, além de ter 
sido uma estratégia utilizada pelos seus dirigentes, para que ela fosse con-
quistando gradativamente uma boa reputação junto à sociedade. Tomando 
como exemplo o ano de 1911, verifica-se que apesar dos elogios tecidos e 
respeito do desempenho dos alunos nos exames, dos 120 alunos matriculados 
naquele ano, apenas oito conseguiram diplomar-se depois de quatro anos de 
funcionamento da escola, ou seja, um número inexpressivo diante da matrícula 
dos alunos e do investimento que estava sendo feito pelo Governo Federal.

As Escolas de Aprendizes Artífices, apesar do empenho dos profissionais 
envolvidos, apresentavam diversos problemas, principalmente em relação ao 
baixo número de alunos concludentes em seus cursos. Para Fonseca (1961), 
várias causas estavam por detrás deste fenômeno, pois essas escolas tiveram 
altos índices de evasão no decorrer de seu funcionamento, principalmente 
no que tange ao fator econômico. Os alunos abandonavam as escolas “no 
fim da 3.a ou da 4.a série, para procurar trabalho nas fábricas ou oficinas, 
oferecendo aos patrões os conhecimentos que já haviam adquirido e que, 
alias, eram superiores aos dos operários antigos, que nunca haviam cursado 
escolas profissionais” (FONSECA, 1961, p. 18).

A respeito da taxa anual de evasão na Escola de Sergipe, apuramos em 
Cunha (2000, p. 107), no período de 1911 a 1942, que no ano de 1913 o 
índice foi de 0,7%; no ano de 1914 foi de 20,7%; no ano de 1916 foi de 
30,7%; no ano de 1917 foi de 17,9% e em 1936 foi de 11,1%. Não foram 
divulgados pelo autor os índices dos outros anos. Assim, para combater o 
índice de evasão e aumentar a matrícula, os responsáveis pelas Escolas de 
Aprendizes instituíram o pagamento de salários aos aprendizes por meio 
da criação e organização, pelos diretores das escolas, de Associações Coo-
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perativas e de Mutualidade ente os alunos, por intermédio do Regulamento 
Pedro de Toledo, aprovado em 07 de agosto de 1912, com base no art. 27 
do decreto nº 9.070, de 25 de outubro de 1911. Outra medida introduzida 
nas Escolas de Aprendizes foi a “industrialização”. Ela já era aplicada nos 
Liceus de Artes e Ofícios, principalmente no de São Paulo, e tinha como 
objetivo melhorar a formação dos aprendizes, como também o intuito de 
combater o processo de evasão, permitindo com que os alunos fabricassem 
as peças junto com os mestres nas oficinas da própria escola e recebessem 
um valor em dinheiro pelos serviços prestados. Nas palavras de Soares:

A ‘industrialização’ [...] consistia fundamentalmente em 
autorizar os diretores a aceitar encomendas das repar-
tições publicas, ou dos particulares, se quem às fizesse 
fornecesse a matéria-prima e pagasse à própria escola 
a mão-de-obra e as despesas acessórias. E certos casos, 
entretanto, “a juízo do diretor, a escola, se dispuser da 
matéria- prima, poderá realizar empreitada, assim de lavor 
como de fornecimento de material.” Pagar-se-iam as horas 
de trabalho dos alunos, e aos mestres e contramestres 
uma porcentagem como remuneração do trabalho fora das 
horas regulamentares. Da renda provável da encomenda 
seria deduzida a quota de 8% para distribuição a juízo 
do diretor, com o pessoal administrativo, empregado na 
escrituração especial e demais trabalhos extraordinários 
consequentes do serviço industrial da escola. O lucro da 
escola seria calculado em 20% no máximo [...] sobre os 
preços de custo da obra. (SOARES, 1982, p. 72).

O processo de industrialização posto nas escolas permitiu que os alunos 
experimentassem na realidade do mundo do trabalho a questão da produ-
tividade, o contato com as exigências do cliente, aprendendo a lidar com 
situações reais. Era uma tentativa de aproximar a escola da realidade do 
mercado, objetivando preparar melhor os alunos e ajudando tanto a escola 
como os alunos financeiramente, além de promover a escola e o ensino 
profissionalizante na sociedade, mostrando seus objetivos e benefícios. A 
escola também distribuía prêmios aos melhores alunos pelos trabalhaos 
mais significativos, confeccionados nas oficinas de aprendizagem. Nor-
malmente, estes eram entregues na festa de encerramento das atividades da 
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escola, que ocorriam a cada ano nos meses de novembro ou dezembro. Na 
mesma cerimônia eram realizadas as exposições dos produtos das oficinas. 
As festas de encerramento contavam com a participação do público e as 
principais autoridades do estado compareciam pessoalmente ou estavam 
sempre representadas. Os poucos alunos formados recebiam certificados de 
conclusão dos cursos ao som das bandas do Corpo de Polícia e da Escola 
de Aprendizes Marinheiros. As autoridades realizavam discursos e havia 
também um orador da turma dos alunos que dizia algumas palavras.

A Escola de Sergipe recebeu visitas de várias personalidades do estado, 
sobre as quais eles deixavam suas impressões registradas no livro de visitas da 
escola. Encontramos informações no jornal Correio de Aracaju (09/03/1913, 
08/12/1914) de que Oliveira Valladão, presidente do estado, Deodato Maia, 
Francisco Martins Fontes, João Góes Junior, Antônio A. Valladão, Clodomir 
Silva, Moreira Guimarães e outros estiveram no local. Além da visita de sim-
patizantes e correligionários políticos, a escola também recebeu a visita dos 
inspetores agrícolas, que desempenhavam a tarefa de fiscalizá-la, conforme 
era previsto no art. 17º do decreto de criação nº 7566 (23/09/1909).

Constatamos no jornal Correio de Aracaju (13/08/1916) uma entrevista 
feita com o inspetor agrícola Paulo Ildefonso d’Assumpção a respeito das 
impressões que teve da Escola de Sergipe.

[...] Disse-nos que a impressão que deixou a visita à nossa 
Escola de Artífices foi muito lisonjeira: achou a bem im-
plantada, com funccionamento regular em todas as secções, 
mormente a de alfaiataria que considerou magnífica.
Porque perguntássemos que julgava da nossa Escola em 
relação às outras que já visitou, disse nos que, dentro da 
verba que dispõe, ella está bem montada e que relativamente 
às outras só elogio merece. Ligeiros retoques é o que tem a 
aconselhar [...]. (CORREIO DE ARACAJU, 13/08/1916).

Nos comentários tecidos pelo inspetor, percebemos que a Escola de 
Sergipe estava numa posição de destaque, não obstante serem modestas 
suas instalações. O empenho e a organização com que a direção da escola 
vinha desempenhando suas atividades fazia com que ela recebesse singelos 
elogios por parte desse inspetor. Posteriormente, consta na Revista Sergipe 
Artífice, Ano I, nº 2, de 16/07/1935, que a escola recebeu a visita de Francisco 
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Montojos, Superintendente do Ensino Industrial, como também do Inspetor 
Regional da 3ª Zona e diretor da Escola da Bahia, Ari de Carvalho Armando.

Com relação à administração das escolas, sabemos que foi entregue aos 
diretores toda a responsabilidade nas decisões que deveriam ser tomadas, 
pois desde o início em que foram instituídas lhes couberam todos os enca-
minhamentos em relação ao seu processo de implantação, como a definição, 
junto às autoridades competentes, do espaço em que seriam estabelecidas, 
a compra e instalação dos maquinários para as oficinas, a contratação de 
professores, mestres e contramestres, além de formularem os programas 
para os cursos que seriam ministrados. Inicialmente, de acordo com o art. 
9º do decreto de criação já citado anteriormente, lhes cabia, inclusive, mi-
nistrarem os cursos noturnos de aperfeiçoamento primário e de desenho.

Posteriormente, o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico, 
criado em 1920 especialmente para remodelar e acompanhar o desenvolvi-
mento das escolas de Aprendizes, reconheceu que um dos principais pontos 
de “estrangulamento” das escolas estava na composição do seu quadro admi-
nistrativo, principalmente no que se referia à sua direção. Segundo as análises 
de Francisco Montojos a respeito da direção das escolas, nos diz Soares:

‘[...] esses educandários a despeito do grande ideal de que 
se originou a sua criação, não puderam, de logo, produzir 
os efeitos desejados. Razões de várias ordens concorriam 
para entravar qualquer incremento tentado, sendo a maior 
delas a dos interesses políticos que, infelizmente, sempre 
se mostram lestos em intrometer-se na pública adminis-
tração, até mesmo nas instituições, em que se demanda 
competência sobretudo técnica.’ E acrescenta, dizendo: 
‘Os diretores, na quase totalidade, nomeados para o cargo 
por contingências, eram personagens que a artes e ofícios 
nunca se haviam dedicado, carência que não poderia suprir 
a boa vontade de alguns’ (SOARES, 1982, p. 82).

Outro fator que estava presente na direção das escolas era a grande mobili-
dade dos diretores nos cargos. Eles eram transferidos para prestarem serviços 
em diversas unidades da federação. No período de 1911 a 1942, a escola 
de Sergipe foi dirigida por vários diretores, dos quais apenas conseguimos 
localizar os nomes de 12.
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Quadro 1 – Relação dos Diretores da Escola de Aprendizes Artífices de Sergipe (1910-1942)

Fonte: 1. Revista Escola Técnica em Foco. Ano I, nº 1, 1989 (sem numeração de páginas).

Quando estes precisavam ausentar-se do cargo de direção, eles eram subs-
tituídos pelo escriturário da escola, no caso Francisco Augusto Figueiredo, 
conforme o Regulamento Pereira Lobo, Decreto nº 9070 (25/10/1911, art. 13º).

Havia na escola também um ambulatório médico que prestava serviços 
de atendimento às crianças que durante o período escolar se machucavam, 
quer desempenhando os afazeres nas oficinas, quer brincando no pátio da 
escola. Esse serviço era custeado pela Associação Cooperativa e de Mutua-
lidade. Alguns diretores, por serem formados em Medicina ou Odontologia, 
prestavam serviços no ambulatório. Segundo a Revista Escola Técnica em 
Foco, Ano I, nº 1, de 1989, o diretor Sebastião Queiro Couto (1928-1932), 
formado em Odontologia e cursando o 3º ano de Medicina, aproveitava os 
fins de tarde durante sua gestão para atender aos alunos necessitados de 
serviço médico. Entretanto, constatamos que o Serviço Médico havia sido 
instalado na gestão de Flávio Castelo Branco, no ano de 1935, e sendo Oscar 
Batista do Nascimento o primeiro médico responsável a prestar serviços 
(REVISTA SERGIPE ARTÍFICES, Ano I, n. 1, 16/07/1935).
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Muitos alunos eram tratados no Posto Médico com casos de verminosos. 
No quadro nosológico da escola, o paludismo e a verminose representavam 
a grande maioria dos casos de doença, seguidos pelas infecções Coli-baci-
lares, Disenteria amebiana, a Esquistossomose, a gripe, etc.

A verminose continua sendo uma das principais res-
ponsáveis pela constituição frágil das nossas creanças, 
geralmente entregues ao desconforto, subalimentadas, 
desconhecendo os mais rudimentares preceitos de higiene, 
a par de uma habitação insalubre, agravada pela unidade 
do solo [...] (REVISTA SERGIPE ARTÍFICES, Ano VII, 
n. 11, 23/09/1940).

Nesta citação verifica-se o quadro das crianças que foram durante muitos 
anos atendidas pela escola. No entanto, com o passar dos anos, o país entra 
na era industrial, na gestão de Getúlio Vargas e as Escolas de Aprendizes 
Artífices receberam outras diretrizes e “outra roupagem” aos olhos das 
classes trabalhadoras.

Pelo decreto lei nº 4073, de 30 de janeiro de 1942, que criou a Lei Or-
gânica do Ensino Industrial, as Escolas de Aprendizes Artífices tiveram a 
sua denominação alterada e passaram a chamar-se Escola Industrial Federal 
de Sergipe. Posteriormente, a Portaria nº 239, de 3 de setembro de 1965, 
determinou a adoção do atual nome: Escola Técnica Federal de Sergipe, 
e atualmente, desde o projeto de lei 3775 (29/12/2008), funciona como 
autarquia federal, com a denominação de Instituto Federal de Educação de 
Sergipe, completando sua trajetória 109 anos de existência.

Neste trabalho procuramos analisar a trajetória da Escola de Aprendizes 
Artífices de Sergipe nas primeiras décadas do século XX. Essa Escola tem uma 
história que antecede a sua implantação e corresponde à disputa política em 
torno das possibilidades de sua existência em Sergipe. Da data da inaugura-
ção festiva até o final da década de 20, dá-se o seu processo de consolidação. 
Somente nos anos 1930 a EAA/SE atingiria o que se denominou de “período 
áureo”, quando melhoraram as condições de funcionamento local e tiveram 
êxito as inciativas para manter o alunado e ampliar as áreas da sua atuação.

Considerações finais
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Apesar da demora e das dificuldades vividas pela EAA/SE, esta insti-
tuição significou uma intervenção inovadora no Estado quanto à questão 
da formação da mão de obra, interferindo nos rumos de vida das pessoas 
com efeitos inegáveis na vida da própria cidade de Aracaju. A cada ano a 
Escola reafirmava-se no cenário cultural da cidade, chamando a atenção 
para as suas exposições, exames e festas de encerramento.

Havia por detrás desta iniciativa um grupo de pessoas que acreditavam na 
capacidade da instituição em formar jovens para o trabalho, como futuros cidadãos 
obedientes às leis e às autoridades, voltados para a ordem e o progresso do país.

Pela continuidade no número de alunos matriculados, a EAA vai mar-
cando seu sucesso ao longo da história da sociedade sergipana, vencendo 
preconceitos e dificuldades encontradas pelo caminho em virtude das con-
dições da sua clientela e das suas próprias limitações.

Se era expressivo o número de desistentes e diminuto o total de alunos 
que conseguiam completar a sua formação, os anos de passagem pela Escola 
imprimiam nos alunos uma conduta que os distinguia, fruto das práticas da 
cultura escolar diuturnamente repetidas.

A Escola sergipana buscou ajustar-se e assimilar as determinações propos-
tas, cumprindo com as exigências do Ministério da Agricultura, como também 
do Serviço de Remodelação do Ensino Profissionalizante. Assim, acreditava 
construir, por meio de gestos e práticas, a formação dos alunos envolvendo 
tanto o corpo discente como o docente da escola. O corpo docente incorporou 
o discurso da modernidade e do progresso pelo trabalho e soube retransmiti-lo 
ao corpo de alunos de tal forma que, entendemos, os seus objetivos foram 
alcançados; os ex-alunos entrevistados elogiaram muito a Escola, atribuindo 
a ela todos os sucessos e méritos que alcançaram em suas vidas.

Olhando por outro ângulo, os alunos que evadiram do processo, aos quais 
o discurso da Escola não foi capaz de integrar, talvez tivessem desejado mos-
trar sua resistência em relação ao modelo imposto pela cultura vivenciada na 
Escola. A evasão pode ser vista como uma forma de reafirmar um modo de 
vida em contraposição àquele que lhes estava sendo induzido a vivenciar e, 
neste sentido, a permanência e a consolidação da Escola atesta o seu sucesso.

Em Sergipe, a Escola pode ser vista como um momento do processo 
de formação dos trabalhadores, significando mais que uma experiência na 
formação da mão de obra, pois assumiu a organização paulatina de um sis-
tema de ensino profissional e público; em contraposição à ideia tradicional 
de uma Casa de reforma de menores abandonados.
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O governo republicano assumiu o discurso da crença no poder da educa-
ção como elemento de regeneração da nação, tendo em vista a consolidação 
do Regime. Relacionada ao processo de urbanização e democratização do 
ensino primário, a escola tornou-se um dos principais órgãos de difusão 
dos valores republicanos, sendo percebida como responsável pela formação 
moral e intelectual do povo.

As Escolas de Aprendizes Artífices aliaram a formação para o ensino primá-
rio com a formação para o trabalho. Acreditaram que por intermédio da cultura 
do trabalho difundida nos bancos escolares, as crianças pobres estariam sendo 
moldadas para responder às exigências do tipo de trabalhador de que a sociedade 
tanto necessitava. Era preciso incutir nas camadas populares a mentalidade de 
que, para o progresso do país, cabia aos trabalhadores sua submissão à rotina 
do trabalho, o abandono dos vícios e até da liberdade pela aquisição de novos 
hábitos de vida. A Escola de Aprendizes Artífices seria o palco do trabalho, no 
qual as crianças das camadas populares e os trabalhadores que já estavam no 
mercado encontrariam a formação adequada às exigências postas.

Assim, a EAA foi percebida e difundida em Sergipe pelos que a apoia-
vam, procurando distanciar-se do perfil atribuído às outras iniciativas de 
ensino profissionalizante, apenas assistencialista e disciplinador, reiterando o 
papel de promotora de um futuro melhor, conseguido por meio do trabalho.
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A ESCOLA INDUSTRIAL DE ARACAJU (1942 – 1965)

José Nazareno Gonçalves Ferreira
Vera Maria dos Santos

Introdução 

Este artigo é um recorte da minha dissertação de mestrado intitulada A 
Língua Inglesa na Escola Industrial de Aracaju - EIA. O objetivo deste texto 
é apresentarmos traços do que foi esta instituição, no período de 1942 a 1965. 
O primeiro marco temporal desta pesquisa, 1942, diz respeito ao ano em que 
os Liceus Industriais foram transformados em Escolas Industriais, a fim de 
oferecer cursos que formassem mão de obra qualificada para as indústrias 
que começavam a se instalar no país; e, 1965, quando essas escolas foram 
transformadas em Escolas Técnicas Federais, oferecendo uma diversidade 
maior de cursos técnicos profissionalizantes em diferentes níveis de ensi-
no. As fontes que deram suporte para a realização deste trabalho foram: os 
documentos encontrados no arquivo da própria escola, tais como a Portaria 
nº 10, de 16 de setembro de 1961, que regulamentava o currículo de ensino 
nas Escolas Industriais, promovia a distinção entre Cultura Técnica e Cul-
tura Geral; a Portaria nº 123 Br, de 20 de outubro de 1961, que aprovava 
o Regulamento de organização e funcionamento dos Ginásios industriais, 
estrutura curricular e ciclos de ensino; e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que promoveu e 
articulou o ensino secundário com o ensino profissional a fim de inserir 
este último, em definitivo, no currículo das escolas industriais do país, além 
das entrevistas semiestruturadas realizadas com uma ex-professora e seis 
ex-alunos da antiga Escola Industrial. Para embasar esta discussão, abor-
damos o conceito de instituições educativas, de Justino Magalhães (2004), 
e o de Roger Chartier (1990) sobre práticas e representações. Destacamos 
que o estudo das instituições educativas deve permitir que se proceda uma 
investigação histórica mais detalhada nos espaços sociais envolvidos nos 
processos de ensino-aprendizagem, a fim de melhor compreendermos suas 
propriedades, e, no caso da EIA, suas características locais.
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No campo da História da Educação, a presença das instituições esco-
lares pode ser considerada como uma abordagem que provoca um tipo de 
renovação metodológica e teórica, por destacar estudos que discutem as 
relações dialéticas entre o modelo universal e o modelo particular. Assim,

As instituições educativas são organismos vivos, cuja 
integração numa política normativa e numa estrutura 
educativa de dimensão nacional e internacional é fator 
de conflito entre os campos da liberdade, criatividade, 
sentido crítico e autonomização dos atores e o norma-
tivismo burocrático e político-ideológico estruturante 
(MAGALHÃES, 2004, p. 124).

A este propósito, o autor destaca dois polos norteadores comumente usados 
na historiografia da educação: o primeiro, baseado na história da relação das 
instituições educativas com a sociedade, seu papel social, suas influências e 
determinações; o segundo, marcado por sua singularidade na história social, 
suas relações internas e suas práticas cotidianas. Dentro do contexto histórico, 
afirma Magalhães (2004), as instituições educativas apresentam uma com-
plexidade espaço-temporal, pedagógica e organizacional, na qual elementos 
materiais e humanos encontram-se relacionados por meio de funções e re-
presentações distintas, com a finalidade de intercalar e projetar ideias futuras. 
Assim, para o autor, os estudos relacionados a fatores internos e externos, que 
envolvem as instituições escolares, compreendem três aspectos importantes:

1) materialidade (o instituído) – compreende a escola, sua estrutura física, 
equipamentos, material didático e estrutura organizacional;

2) representação (a institucionalização) – relaciona-se ao local em que 
está situada, sua grade curricular e seu material humano; 

3) apropriação (a instituição) – envolve as práticas pedagógicas que resultem 
em aprendizagem e os sujeitos que a executam (MAGALHÃES, 2004, p. 138).

Neste sentido, para Chartier (1990) a História Cultural procura identificar 
o modo como, em diferentes lugares e momentos, uma realidade social é 
construída, pensada e dada a ler, e nesta se destaca a atenção dada a proble-
mas conceituais como representação, prática e apropriação. Com isso o autor 
assegura que, para a interpretação dos documentos que o pesquisador usa 
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como objeto de trabalho, torna-se indispensável levar em conta as formas 
narrativas do discurso histórico e literário. 

Dessa forma, a História Cultural passa a ser entendida como o estudo 
dos processos com os quais se constrói um sentido, uma vez que as repre-
sentações podem ser pensadas como “[…] esquemas intelectuais, que criam 
figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se 
inteligível e o espaço ser decifrado” (CHARTIER, 1990, p. 17).

O cenário propício para a Escola Industrial de Aracaju

Antes de começar a enfocar a criação das Escolas Industriais, e sua 
importância para a implantação do ensino profissional no país, faz-se neces-
sário que se considere o período compreendido entre 1937 e 1942, quando 
as Escolas de Aprendizes Artífices mudaram sua denominação e passaram 
a Liceus Industriais, os quais, por meio da promulgação da Constituição de 
1937, deixaram de lado o caráter assistencialista da educação e passaram a ter 
como missão trabalhar em sintonia com o setor industrial, além de favorecer 
a inclusão dos trabalhadores nas fábricas.

Para tanto, pela Lei nº 378, os Liceus Industriais, destinados ao ensino 
profissional de todos os ramos e graus, começaram então a ministrar o en-
sino industrial, em nível ginasial, equivalente ao primeiro ciclo do ensino 
médio, para preparação da mão de obra demandada pela diversificação das 
atividades produtivas locais e regionais.

O Decreto Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942, por proposta do então 
ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, promoveu uma reforma 
significativa no sistema educacional brasileiro, equiparando o ensino pro-
fissional e técnico ao nível médio, promulgando a Lei Orgânica do Ensino 
Industrial, que estabeleceu as bases de organização e de regime desta mo-
dalidade de ensino, e transformou os Liceus Industriais de todo o país em 
Escolas Industriais.

Em 1943, segundo a Revista SENAI (1986), o Governador do Estado, 
Dr. José Rollemberg Leite, começou a estimular a iniciativa particular a 
investir neste processo de industrialização, isentando de impostos as novas 
indústrias que se instalavam, ou estabelecendo prazos, critérios e valores 
para a participação destas nesse processo. 

Por intermédio da Superintendência para o Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene)23, comentaram Feitosa, Melo e Passos Subrinho (2009), os 

23A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), criada pela Lei nº 3.692, 
de 15 de dezembro de 1959, foi uma autarquia administrativa e financeiramente autônoma, 
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incentivos fiscais destinados aos investimentos industriais na região levaram 
os grupos empresariais sergipanos, sobretudo as empresas do setor têxtil, a 
utilizar esses recursos na ampliação de seus empreendimentos e na criação 
de novas fábricas. Segundo os autores, apesar da exploração de petróleo ter 
interferido na produção das atividades agrícola e pecuária, gerando menos 
incentivo para o setor industrial, que dependia do algodão e da cana-de-açúcar, 
Sergipe apresentou o maior número de empresas no ramo da industrialização 
do coco, passando a terceiro em participação no contexto nacional.

No ano de 1948 foi fundada a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe 
(Fies), da qual participaram os mais importantes representantes dos segmentos 
sindicais dos diferentes ramos da economia sergipana como: Fiação e Tecelagem, 
Panificação e Confeitaria, Açúcar, Calçados, Alfaiataria e Confecções de Roupas 
masculinas. Neste contexto de desenvolvimento da indústria destacamos, tam-
bém, a exploração de minerais no subsolo sergipano, a produção e distribuição 
de energia hidrelétrica, além da abertura de novas indústrias no estado. 

Toda esta movimentação para o crescimento e desenvolvimento da indústria 
sergipana culminou com a implantação do ginásio industrial, que ofertou, para 
os estudantes da época, o nível médio de ensino, para que o estado começasse 
a preparar trabalhadores que servissem à indústria. A referida escola criou 
novos cursos como Estradas e Eletromecânica, sendo que, no ano de 1965, 
este último foi dividido em Eletrotécnica e Máquinas e Motores.

Diante do cenário desenhado pelo processo de industrialização que Ser-
gipe experimentava nessa época, fazia-se necessário que a agora denominada 
Escola Industrial de Aracaju ampliasse suas instalações, ofertasse novos 
cursos, e passasse a trabalhar em sintonia com as exigências dessa nova fase 
da economia sergipana.

Ressaltamos, desta forma, que é possível estabelecer uma relação direta entre 
a criação, em todo o território brasileiro, das Escolas de Aprendizes Artífices, 

integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, como forma de intervenção 
do Estado no Nordeste, com o objetivo de promover e coordenar o desenvolvimento da 
região. A missão institucional da Sudene era promover o desenvolvimento includente e 
sustentável de sua área de atuação: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. Sua criação resultou da 
percepção de que o processo de industrialização fez crescer a diferença entre o Nordeste 
e o Centro Sul do Brasil, tornando-se necessário haver uma intervenção direta na região, 
guiada pelo planejamento, entendido como único caminho para o desenvolvimento. Fonte: 
http://www.sudene.gov.br/http://www.sudene.gov.br/.

http://www.sudene.gov.br/http://www.sudene.gov.br/
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com um modelo de ensino capaz de fornecer uma profissão para os desocupados 
e sem ofício, e a implantação do ensino industrial, que formaria mão de obra 
para a indústria, responsabilidade, em princípio liderada pelos Liceus Indus-
triais, e, em seguida, a ser assumida pelas Escolas Industriais a partir de 1942.

Um passeio pela memória da Escola Industrial de Aracaju

A partir da implantação da Reforma Capanema, as Leis Orgânicas do 
Ensino passaram a produzir profundas transformações na educação brasi-
leira. A referida Lei, amparada no Decreto-Lei nº 4.073 de 30 de janeiro de 
1942, começou por apresentar as seguintes determinações:

- o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio;
- o ingresso nas escolas industriais passou a depender de 
exames de admissão;
- os cursos foram divididos em dois níveis, correspon-
dentes aos dois ciclos do novo ensino médio: o primeiro, 
compreendia os cursos básico industrial, artesanal, de 
aprendizagem e de mestria. O segundo ciclo correspondia 
ao curso técnico industrial, com três anos de duração e 
mais um de estágio supervisionado na indústria, e com-
preendendo várias especialidades (BRASIL, 2009, p. 4).

Com o propósito de formar mão de obra para a indústria, o ensino in-
dustrial começou a ser desenvolvido a partir de duas vertentes: a aprendi-
zagem, que ficava sob controle da rede patronal, desenvolvida pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), promovendo uma formação 
mínima do operariado, e que deveria ser realizada de maneira mais rápida 
e mais prática. A outra vertente, o ensino, seria de responsabilidade direta 
do Ministério da Educação e da Saúde, constituída pelo sistema oficial de 
ensino industrial, a partir da Lei Orgânica do Ensino Industrial, que começou 
por promover a divisão do ensino em dois ciclos: médio e técnico.

A partir da segunda metade da década de 1940, o surgimento da indústria 
proporcionou a abertura de uma enorme quantidade de postos de emprego. 
Porém, esta oferta estava longe de significar empregabilidade, uma vez que, 
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em paralelo, havia a exigência de profissionais qualificados para desempenhar 
as atividades industriais conforme a ocupação que teriam dentro dos porões 
das fábricas.

O aumento nos investimentos da educação profissional, a crescente 
industrialização de Sergipe e as transformações urbanas no país, segundo 
Cardoso (2009), resultaram na promulgação da Lei Orgânica do Ensino 
Industrial, em 1942, que levou o então Liceu Industrial a denominar-se 
Escola Industrial de Aracaju.

Esta instituição começou a experimentar mudanças didático-pedagógicas, 
como o desdobramento de disciplinas para inserção da cultura geral no ensino 
profissional, promoveu a implantação de provas parciais e finais, além de 
passar a adotar as Cadernetas de Trabalhos Práticos, documentos estes que 
serviriam para rascunhar os projetos a serem executados nas respectivas 
oficinas, pelos alunos artífices.

Paralelo a isso, no mesmo ano, a Escola Industrial de Aracaju promoveu a 
criação do ensino de Educação Física e Educação Musical, procedeu à oferta dos 
cursos de Aparelhos Elétricos e Telecomunicações, Tipografia e Encadernação, 
além de ter acontecido, por concurso, a contratação da primeira bibliotecária 
da instituição, Maria Cecília Costa Pinto.

Nesse período, comentou Ferrete (2012), algumas matérias foram desdo-
bradas para dar, ao ensino profissional, aspectos básicos da cultura geral que 
incluíam a aquisição de material didático na área de Ciências Físico-Naturais, 
além de ter sido permitida a matrícula e ingresso de alunos do sexo feminino, 
nos cursos voltados para a Educação Doméstica.

Diante de tanta inovação e da paulatina inserção da 
mulher no mercado de trabalho, foi instituída pela 
primeira vez, em 1944, a seleção discente do sexo 
feminino. Assim, foram criados os cursos de Corte 
e Costura e o de Chapéus, Flores e Ornatos. Porém, 
essa iniciativa não frutificou. Aliás, a cultura escolar 
era eminentemente masculinizada, pois o lar ainda era 
considerado o lugar da mulher (CARDOSO, 2009, p. 31).

No entender do autor, estas mudanças caracterizaram a maior revolução 
processada pela EIA, ao permitir, pela primeira vez, a participação feminina 
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no processo seletivo, ainda que, em 1947, a escola conseguisse formar apenas 
quatro alunas nos cursos ofertados, e esta participação, revolucionária para 
a época, viesse a ser suspensa no ano seguinte.

Figura 1 – Escola Industrial de Aracaju (EIA)

Fonte: Arquivo pessoal do professor Mauricio Domingos Santos.

A partir da reestruturação do ensino profissional, surgiram novas dire-
trizes pedagógicas, que introduziram algumas inovações como as visitas 
técnicas, que tinham como objetivo melhorar o conteúdo prático dos alu-
nos, a exemplo da primeira visita que os estudantes da Escola Industrial 
de Aracaju fizeram à usina de Paulo Afonso, na Bahia, quando a primeira 
turbina estava sendo construída. Em 1958, retomou Ferrete (2012), a Es-
cola Industrial de Aracaju passou por uma reforma curricular e conquistou 
a equivalência do ensino ora ministrado, com o ensino médio, sendo, desta 
forma, transformada em Autarquia Federal, adquirindo autonomia didática, 
financeira, administrativa e técnica.

Assim, a escola adquiriu dupla função: finalística, através do 
preparo profissional; propedêutica, para o prosseguimento 
de estudos em grau mais elevado, a fim de proporcionar base 
de cultura geral e iniciação técnica, que possibilitaria ao edu-
cando, integrar-se na comunidade e participar do trabalho 
produtivo, ou ainda, prosseguir seus estudos. Preparava-se, 
então, o caminho para a implantação do curso ginasial e do 
curso técnico de 2° grau. (FERRETE, 2012, p. 5).

No início da década de 1960, conforme Melo (2009), ocorreu um fluxo 
intenso de capitais, quando várias empresas do eixo Centro-Sul migraram 
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para o Nordeste, e modificaram a estrutura produtiva da região, pela implan-
tação de unidades industriais modernas e tecnologicamente mais avançadas.

O seu setor industrial era marcado, à semelhança dos 
demais estados da região, por dois ou três setores de 
alguma expressão, como a produção têxtil e de açúcar. 
Diferenciava-se, contudo, da maioria dos demais estados, 
pela riqueza do seu subsolo, o que mais adiante iria 
proporcionar a oportunidade de exploração de recursos 
minerais, inclusive petróleo (MELO, 2009, p. 338).

A descoberta do campo petrolífero de Carmópolis, em 1963, forçou a 
implantação de uma nova infraestrutura que comportasse toda a produção 
de petróleo que o Estado passaria a oferecer, e, como consequência, fez 
com que a Petrobrás viesse, então, a ser oficialmente instalada em Sergipe, 
apresentando um novo cenário econômico para esta região.

Em contrapartida, alertou Cardoso (2009), no ano de 1964, com a im-
plantação do Regime Militar, as instituições de ensino começaram a sofrer 
inúmeras intervenções e várias mudanças. Na Escola Industrial de Aracaju 
foi retirado do cargo de diretor o engenheiro Pedro Braz24 e indicado, como 
novo diretor interino, Moacir Batista dos Santos, gerando um clima de in-
satisfação geral entre os estudantes, provocando a deflagração da primeira 
greve, que foi decidida depois de uma reunião da União Nacional dos Es-
tudantes Técnicos Industriais (Uneti), realizada em Aracaju.

O clima era de insatisfação geral. Os estudantes 
protestavam contra a falta de material didático; o fim 
do almoço e da farda oferecidos pela Escola; a má 
distribuição das bolsas de trabalho oferecidas pela Caixa 
Escolar; o autoritarismo e falta de diálogo da nova 
direção com a classe estudantil e precariedade do velho 
prédio da Rua de Lagarto (CARDOSO, 2009, p. 33).

Outra reivindicação dos estudantes grevistas, relacionada à precariedade 
do velho prédio, reforça o que disse o autor, quanto a algumas providências 
tomadas, como a mudança para um outro prédio mais amplo, saindo da 

24Nasceu em Aracaju em 1919. Era formado em Engenharia Civil, foi professor da Escola 
Industrial e dirigiu a instituição de 1955 a 1961. Faleceu em Aracaju no ano de 1972.
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esquina das Ruas de Lagarto e Estância, no centro de Aracaju, para a nova 
sede, na Baixa Fria25, a fim de melhor acomodar o número de alunos que 
passaram a ser matriculados na instituição.

Decidido que o melhor recurso seria ir em busca de ex-professores 
e ex-alunos da EIA, em uma das entrevistas feitas com essas possíveis 
fontes, ouvi muitos comentários sobre episódios envolvendo a incineração 
de documentos públicos, por parte de funcionários  “desavisados”. Alertado, 
fui em busca dos ex-alunos e, ao entrevistar alguns deles, consegui, não 
apenas o material suficiente para escrever este artigo, mas ouvi revelações 
até hoje carregadas de muita saudade e de um orgulho comovente ao falar 
a respeito da Escola Industrial de Aracaju. 

Para melhor situar o leitor quanto à ordem de escolha dos 
entrevistados, procurei organizar toda esta fala obedecendo a uma 
sequência cronológica, ou seja, os ex-alunos serão mencionados, abaixo, 
de acordo com seus respectivos anos de ingresso na Escola Industrial de 
Aracaju. Neste sentido, a fim de refazer a memória da Escola Industrial 
de Aracaju, nenhum outro registro seria de maior importância do que o 
da fala dos ex-alunos dessa instituição que foram entrevistados, e cujos 
depoimentos passam a formar os parágrafos que compõem esta seção.

Manuel Messias Vasconcelos26,ex-aluno da EIA, disse que 
ingressou no curso de Alfaiataria no ano de 1953, e saiu formado em 1957, 
exercendo a profissão por cerca de seis anos, a fim de que pudesse dar 
continuidade aos estudos, porém, teve que abandonar o ofício:

É, eu fui atrás da vantagem, eu queria ganhar mais, eu 
queria ser mais sucedido, então eu trabalhei como alfaia-
taria, eu fui pro Parreiras Horta, eram dois turnos depois 
foi pra um turno só, eu tinha um turno pra estudar e pra 
trabalhar de alfaiate, e eu não gostei mais de alfaiate por-
que o alfaiate, eu converso muito porque sou libriano, é o 
seguinte, o alfaiate na época da festa não faz sua roupa, 
faz a roupa dos clientes todinho, e metade deles vai bus-

25Antigo nome do Bairro Siqueira Campos, área em que se localizavam os campinhos de 
futebol e que, depois de nova divisão territorial, teve o trecho no qual hoje está localizado 
o Instituto Federal de Sergipe (IFS), denominado de Bairro Getúlio Vargas.
26Entrevista concedida ao pesquisador, pelo referido ex-aluno, em sua residência, no dia 
04 de março de 2017.
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car, dá um pedaço e depois não dá mais nada. Eu fiz o 
científico aqui no Atheneu. Depois, como era aqui, aí eu 
terminei o curso científico. Não estava bem ainda. Eu já 
era laboratorista do Instituto Parreiras Horta, mas voltei 
pra escola pra fazer o curso técnico que era à noite, era 
novidade aqui em Sergipe. Tava ainda alguns industriais 
e já começando o curso técnico. Contanto que o curso 
técnico era à noite porque pelo dia funcionava a Escola 
Industrial (Manuel Messias Vasconcelos, 2017).

O ex-aluno comentou que havia uma farda, cujo uso era 
obrigatório, portanto, os alunos só a utilizavam em momentos festivos 
ou quando recebiam alguma visita ilustre. Disse ainda que a instituição, 
nessa época, ofertava os ofícios de Marcenaria, Sapataria, Alfaiataria, 
Tipografia e Ferraria e Mecânica. Sobre sua passagem como estudante da 
EIA, comentou que os alunos saíam das aulas de Cultura Geral, no turno 
matutino, direto para o ensino de ofícios, no turno vespertino. Era sempre 
em turno oposto que se realizavam as atividades. 

Na busca por remanescentes da EIA, eis que, em entrevista para um 
dos jornais da cidade, o senhor João Vasconcelos27, ao narrar sua trajetória 
como estudante, confessou haver sido aluno da referida instituição. Procurado 
em sua residência, o ex-aluno aceitou ser entrevistado, respondeu às 
perguntas feitas, e falou um pouco sobre sua passagem pela Escola Industrial 
de Aracaju, como estudante do curso de Eletromecânica. O ex-aluno disse 
também que queria ser eletricista, pois achava muito interessante quando o 
pessoal da empresa de energia fazia as instalações, trocava os postes e lidava 
com todo aquele emaranhado de fios, embora não tenha terminado o curso, 
pois abandonou a escola ainda no terceiro ano.

Entrei para a Escola Industrial de Aracaju em 1956, 1957, 
ainda na esquina de Lagarto com Maruim, onde eram as 
aulas, e a gente só ia pra Baixa Fria na hora da aula de 
Educação Física pra aproveitar o espaço de lá que era bem 
maior (João Vasconcelos Tavares, 2017). Veja bem, surgiu 
a Petrobrás, oportunidade de emprego pra todo mundo ir 
pra Petrobrás. Eles chamavam, tinha a placa “há vagas”. Eu 

27Entrevista concedida ao pesquisador, pelo referido ex-aluno, em sua residência, no dia 
23 de março de 2017.
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queria trabalhar, doido pra trabalhar. Rapazinho, querendo 
trabalhar, mas minha mãe não deixou eu ir pra Petrobrás 
porque tinha que ir por campo e disseram pra ela que era 
muito perigoso (João Vasconcelos Tavares, 2017).

Confessou que teve um grande colega, Raimundo Nonato, que foi mui-
to influenciado e incentivado pelo professor Aldomanúcio Rodrigues, da 
disciplina Aparelhos Elétricos e Telecomunicações, por quem tinha grande 
respeito e admiração pela maneira com que costumava tratar os alunos e 
conduzir as aulas. “Repare bem, a gente fazia aquele rodízio em todas as 
oficinas, aí eu pintei na Eletromecânica porque Aldomanúcio não existia 
não, aquilo cativava muito a gente, ele era formado em Eletrotécnica e me 
convenceu a ficar nesse curso” (João Vasconcelos Tavares, 2017).

Em 1957, ingressou na Escola Industrial de Aracaju o aluno Moacir 
Viana dos Santos28, com a finalidade de cursar o ginásio. Disse que a EIA 
estava localizada na esquina da Rua de Maruim com a Rua de Lagarto, sob 
a direção do engenheiro Pedro Braz, homem bastante dinâmico, e que as 
aulas de Educação Física, bem como outras atividades, só foram realizadas 
na Baixa Fria, espaço onde seria construído o novo prédio, alguns anos 
depois que ele já havia ingressado na instituição.  Moacir explicou ainda 
que, ao ingressar na instituição, o aluno, depois de haver passado por todas 
as oficinas, era submetido a uma avaliação, a prova de desempenho prático, 
acompanhada e orientada por um professor, para definir em qual destas iria 
ficar nos dois últimos anos do curso para poder se formar.

Eu fui fazer, era o ginásio, em 1957, na época era ginásio 
industrial, se não me engano, era ginásio industrial e 
eram quatro anos, passei pelo processo seletivo, eu tive 
que fazer uma prova pra poder ser selecionado porque 
as vagas eram limitadas e a pessoa tinha que fazer uma 
prova pra poder classificar. Eu me formei em 1961. 
Havia um rodízio pra ver a sua aptidão. Você passava em 
todas, naquela que você se adaptasse melhor, aquela que 
a escola dirigia, você seria aprovado naquela que você 
mais se destacasse. Você passava um período, não lembro 

28Entrevista concedida ao pesquisador, pelo referido ex-aluno, em sua residência, no dia 
04 de março de 2017.
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qual era o período, fazendo certas atividades e depois 
fazia uma prova. Você entrava naquela oficina que você 
escolhia, lá eles, tinha uma atividade prática e aí você 
executava aquela atividade e de acordo com a qualidade 
da peça que você executava, do seu desenvolvimento, 
os professores acompanhavam e aí indicavam. Fazia a 
avaliação e, de acordo com sua avaliação, você ficaria 
ou não naquela oficina. Geralmente os alunos ficavam 
na que escolhiam, geralmente. Porque eram duas, e em 
uma das duas geralmente o aluno ficava (Moacir Viana 
dos Santos, 2017).

Paralelo ao trabalho de artífice, Moacir Viana ingressou no curso de Edi-
ficações e, depois, em virtude de um convênio assinado com o Senai, para 
que as turmas passassem a assistir as aulas na EIA, ficou como responsável 
por ministrar essas aulas que lhe fizeram acumular grande experiência na 
área da Serralheria e contribuíram para que se tornasse professor da institui-
ção. Numa época em que a escola necessitava de profissionais qualificados, 
quer como artífices, quer como professores, passou a ministrar as seguintes 
matérias: Desenho Técnico, Desenho Topográfico, Topografia, Resistência 
de Materiais, Materiais de Construção e Tecnologia da Construção. 

Em 1962, ingressou como aluno da Escola Industrial de Aracaju Mau-
ricio Domingos dos Santos29, ex-professor do curso de Eletrônica da Es-
cola Técnica Federal de Sergipe, sucessora da EIA, e que, apesar de não 
conseguir lembrar de todos os professores da época, ajudou com algumas 
informações sobre o cotidiano dessa instituição. Contou que ingressou na 
escola após haver sido aprovado no Curso de Admissão e no exame Téc-
nico-psicotécnico, obrigatórios para todos os candidatos a uma vaga na 
instituição e que, segundo o entrevistado, somente a aprovação nesses dois 
exames credenciava o aluno a entrar para a escola.

Parece que era 1962, foi antes da ditadura, era Escola 
Industrial, fui fazer Eletricidade, que era Aparelhos 
Elétricos e Telecomunicações, depois foi dividido. As 
oficinas, tinha Eletricidade, Carpintaria, Mecânica, 

29Entrevista concedida ao pesquisador, pelo referido ex-aluno, no Laboratório de Imagem 
da Unit-Centro, no dia 11 de abril de 2017.
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Alfaiataria, tinha Tipografia. Terminei o curso, 
exatamente em três anos, depois fui pra Escola Técnica. 
Eu sou do tempo de Pedro Braz, quando eu terminei, 
Pedro Braz também estava saindo. Aí, recebi o convite, 
tive que me submeter a uma prova de seleção. Ah, 
Belarmino também foi convidado na época, agora que 
eu lembrei que nós fizemos prova juntos, pra dar aula. 
Teve uma mesa examinadora, completa, pedagoga, 
representante da disciplina, pra gente dar uma aula e 
eu passei em primeiro lugar, Belarmino parece que 
ficou em segundo lugar, aí viemos parar aqui (Mauricio 
Domingos dos Santos, 2017).

Afirmou também que na ocasião do golpe militar ainda estava na 
escola, mas não lembrou de qualquer incidente envolvendo professores ou 
alunos da instituição, e que já era professor do Senai, quando recebeu o 
convite para trabalhar na Escola Técnica, o que o deixou muito indeciso, 
uma vez que havia criado apego por aquela instituição. Não queria deixar o 
SENAI, mas, havia um apelo muito grande em trabalhar na Escola Industrial.

O ex-aluno da Escola Industrial de Aracaju José Messias Resende 
Lima30, atual professor de Física no Instituto Federal de Sergipe (IFS), 
quando entrevistado em sua sala de aula, comentou que ingressou na EIA 
no ano de 1961, concluindo o curso Ginásio Industrial em 1964, conforme 
documento em anexo, em pleno golpe militar, porém não registrou qualquer 
incidente desse período de 1964, alegando que recordava disso muito pouco.

Estudei Francês na primeira e segunda séries. A 
professora era mãe de uma servidora do IFS. Lembro 
apenas de um professor de inglês... inglês era um cara 
doido, parecido com você [risos]. Ele era militar, o cara. 
Ele morava perto de Maria Olivia. Maria Olivia é quem 

30Entrevista concedida ao pesquisador, pelo referido ex-aluno, no Campus Aracaju do 
Instituto Federal de Sergipe (IFS), no dia 05 de abril de 2017
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sabe o nome dele. Ele ‘tava’ dando aula de inglês no 
primeiro andar: “professor ‘tão’ mexendo no seu carro”. 
Ele saía de dentro da escola correndo, correndo. Em 
vez de terminar a aula de inglês, saía ‘pra’ ver o carro 
dele [risos]. Isso em 63. Já na terceira e quarta séries, 
em 64, eu estudei inglês com Branca. Branca entrou em 
lugar dele (José Messias Resende Lima, 2017).

Com exceção da localização da escola, na esquina da Rua de Maruim 
com a Rua de Lagarto, José Messias falou pouco sobre a instituição, co-
mentou, apenas, sobre as disciplinas pertencentes à área de Cultura Geral, 
que eram obrigatórias no curso ginasial, e lembrou ainda que mudou de 
professor de inglês quando foi selecionado para o curso de Edificações, 
recém-implantado pela Escola Industrial de Aracaju.

Na sequência, foi entrevistado José Oliveira Filho31, também ex-aluno 
da Escola Industrial de Aracaju, professor de Matemática e Estatística da 
rede particular de ensino, que começou por falar a respeito de seu ingresso 
na EIA: Comentou, então, sobre uma mudança curricular que já havia sido 
processada na escola, com a implantação do novo regimento que passou a 
vigorar: para quem já havia cursado alguma série ginasial, ainda que em 
outra instituição, não era mais necessário ingressar na primeira série da EIA, 
como antes. Assim, o entrevistado ingressou já na segunda série ginasial. 

A exemplo do que já havia acontecido com os demais colegas ex-alu-
nos que foram entrevistados, Oliveira falou emocionado da época em que 
era estudante dessa escola. Comentou que todos os colegas passaram a ser 
amparados por uma Lei Federal, que lhes garantia o direito de ter o tempo 
de serviço trabalhado nas oficinas como serviço prestado à União, e contado 
como tempo de serviço para a aposentadoria.

Porque o que fazíamos nas oficinas, por exemplo, marce-
naria, nós fazíamos aquele escorredor de prato, era feito, 
e era exposto no mercado pra venda, de uma certa forma, 
a rentabilidade daquilo proporcionava, contribuía com o 
almoço, ali era uma contrapartida tal qual fosse um vín-

31Entrevista concedida ao pesquisador, pelo referido ex-aluno, no Campus Aracaju do 
Instituto Federal de Sergipe (IFS), no dia 19 de abril de 2017.
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culo empregatício. Aí a lei surgiu dando-nos direito como 
serviços prestados, tanto que na minha aposentadoria, eu 
tenho três anos que foram incorporados como de serviços 
prestados à União (José Oliveira Filho, 2017).

Lembrou que na época funcionavam as oficinas de Alfaiataria, Marcena-
ria, Serralheria, Sapataria e Tipografia, com o mestre José Eugênio de Jesus, 
recém-falecido, na qual ele se formou em 1964, depois de ter cumprido o 
rodízio obrigatório nas demais oficinas da escola, acrescentando:

Na Escola Industrial nós vivíamos Escola Industrial em 
dois turnos. Tínhamos almoço, tínhamos uma emissora 
de rádio, Rádio Escola Industrial de Aracaju e tínhamos 
uma organização em nível nacional que era a Uneti (União 
Nacional dos Estudantes Técnicos Industriais). As aulas 
funcionavam da seguinte forma: pela manhã, algumas 
turmas, alguns alunos, algumas séries tinham aulas em 
sala, as aulas normais, a chamada cultura geral; outros 
alunos, metade, estavam nas oficinas; à tarde, depois do 
almoço, aí invertia: a cultura geral vinha pras oficinas 
e as oficinas vinham pra cultura geral e nessa forma de 
atuar, isso era em todos os anos do ginásio industrial 
(José Oliveira Filho, 2017).

Disse ainda que o número de alunos por turma, em sala de aula, não era 
menor que 20 nem maior que 40, porém, nas oficinas diminuía por causa 
do sistema rotativo empregado no primeiro e no segundo ano, quando 
frequentavam diversas oficinas, e aumentava o número de alunos quando 
iam para as oficinas específicas, direcionadas à profissão que iriam seguir. 

Seu depoimento, com exceção da oficina de Eletricidade que não citou, 
coincidiu plenamente com o que disse Jairo Alves da Silva32, também ex-
-aluno da Escola Industrial de Aracaju, que começou a entrevista por falar 
do seu processo de admissão nessa instituição. Este entrevistado afirmou 
ainda que fez o ginásio da Escola Industrial somente até a terceira série, e 
que, em paralelo, os alunos estudavam a parte profissionalizante da grade 
curricular da escola, compreendida como Cultura Técnica:

32Entrevista concedida ao pesquisador, pelo referido ex-aluno, nos estúdios da Rádio 
Cultura, no dia 18 de abril de 2017.
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Olha, 1962. A Escola Industrial tinha como outras escolas 
tinha um exame de admissão, era um vestibular. Isso, tinha 
o exame de admissão, um exame rigoroso. Eu mesmo me 
preparei com a professora Valdice, Dona Valdice, esposa 
do saudoso Zé Eugênio de Jesus, que era irmã inclusive 
de Pedro Braz, que era o diretor da escola, e ela mantinha 
uma escolinha em casa que fazia preparação para admissão 
não só na Escola Industrial como em outra escola, Atheneu, 
etc. E eu, fiz parte da escolinha da professora Valdice e 
logrei êxito, fui aprovado, fui um dos contemplados e 
coloquei as mãos pra cima, porque quem era aprovado 
para a Escola Industrial, estava com o futuro garantido. 
Pela manhã aulas normais, do curso ginasial, e durante 
seis meses, a cada mês, a gente ficava em uma oficina 
que a escola oferecia, passava um mês em cada oficina, 
no final de cada mês a gente fazia um trabalho naquela 
oficina: por exemplo, marcenaria, eu fiz um dispositivo 
para papel higiênico; na tipografia, eu fiz um dispositivo 
pra encadernar livro, e assim por diante (Jairo Alves de 
Almeida, 2017).

Prosseguiu seu depoimento relatando que se adaptou muito mais na 
oficina de Eletricidade, com os professores Aldomanúcio Rodrigues e 
Adriano Barroso, permanecendo nela por três anos e meio, até se formar 
em Eletricidade, em 1965. Disse também que, por ocasião do golpe de 
1964, houve muita confusão na escola, que resultou, inclusive, na prisão de 
alguns estudantes, levados para prestar esclarecimentos sobre suas posições 
contrárias à Revolução, ainda que os protestos estudantis fossem apenas 
uma forma de reivindicar melhores condições de funcionamento da escola.

Agora era uma escola, viu, que não sei porque o governo 
acabou com essa escola, porque preparava para a vida e 
principalmente pro estudante pobre: a escola dava farda, 
sapato, meia, a escola dava lápis, livro, assistência odon-
tológica, assistência médica e um pró-labore, todos os 
meses pra você manter-se e manter a família. Pela manhã, 
a gente chegava seis horas, com um lauto café; subíamos 
para as aulas, descíamos para um lauto almoço. À tarde, 
oficinas, e quem era da Rádio Escola Industrial, que era 
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uma rádio da escola, trabalhava de meio-dia às duas, e 
trabalhava quando encerrava o expediente à tarde, 17 às 
22. Era o funcionamento da rádio que foi a primeira ex-
periência em rádio educativa no Brasil, construída pelos 
alunos daqui. (Jairo Alves de Almeida, 2017).

Os alunos da EIA teriam que frequentar, obrigatoriamente, todas as 
oficinas a fim de que o professor avaliador pudesse observar o desempenho 
de cada estudante em cada oficina, atribuir uma nota e encaminhá-lo para a 
definitiva e na qual ele ficaria até o final do curso. Além de ser obrigatória 
uma seleção para conseguir uma vaga na EIA, toda vez que o número de 
candidatos excedesse o número de vagas, o candidato aprovado não poderia 
ser portador de doença contagiosa, deveria estar vacinado contra varíola, 
em dia com o serviço militar e aprovado na última série do curso primário.

Considerações finais

Os Liceus Industriais, que funcionaram de 1937 até 1942, devem ser 
vistos como uma espécie de trampolim para a transição, em curso, da saída 
do ensino de ofícios para a entrada no ensino industrial, ou seja, do abandono 
da mão de obra bruta, caracterizada pelo trabalho sem remuneração, para o 
surgimento de um operário capaz de exercer uma profissão e em condições 
de receber um salário pelos serviços prestados.

Por outro lado, o surgimento do ensino industrial, nesse período, como 
tentativa de corrigir algumas falhas anteriormente apresentadas, além de 
aprimorar a formação de ofício, proporcionou uma qualificação mais técnica 
ao trabalhador, motivada pela necessidade de operar máquinas com tecno-
logias mais sofisticadas, que impulsionavam o período de desenvolvimento 
das indústrias no Brasil. 

Em 1942, diante desse novo cenário, por meio de portaria ministerial, 
os Liceus Industriais de todo o país foram transformados em Escolas In-
dustriais. Como resultado dessas mudanças, surge, então, em Sergipe, a 
Escola Industrial de Aracaju, com a responsabilidade de responder de forma 
positiva a esta demanda, cada vez mais intensa, a bater na porta das escolas 
que ministravam cursos técnicos profissionalizantes no país, em busca da 
formação de jovens com uma qualificação profissional que atendesse às 
exigências desse novo mercado.
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 Neste sentido, a professora Branca, que trabalhava com a disciplina 
Língua Inglesa, acompanhando de perto esta necessidade por mão de obra qua-
lificada nas indústrias, passou a utilizar, em sala de aula, o hábito da leitura de 
todos os textos contidos nos livros didáticos adotados, e outros que conseguia 
nas revistas, como parte da estratégia de sua prática docente, na tentativa de 
melhor preparar o estudante da Escola Industrial de Aracaju, enquanto potencial 
funcionário a ser contratado pelas fábricas para operar suas máquinas.

Desta maneira, foi igualmente importante, para a proposta deste artigo, 
buscar, nas memórias da escolarização de cada um dos entrevistados, suas 
experiências e lembranças de colegas estudantes, dos professores que por 
eles passaram, das oficinas que frequentaram e das disciplinas por meio das 
quais foram levados a desempenhar suas atividades profissionais. No que se 
refere à garantia de emprego por ser ex-aluno da EIA, todos os entrevistados 
confirmaram que as fábricas, muitas vezes, nem esperavam que os alunos 
terminassem o curso: já os contratavam quando estes ainda estavam no 
segundo ano, tamanha a carência de mão de obra qualificada naquela época.
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Introdução

Embora pareçam mundos distintos, há influência das indústrias no cenário 
esportivo, mas tal fato ocorreu de maneira disseminada em todo o mundo, e 
não foi diferente no Brasil. A Revolução Industrial europeia expandiu não 
só indústrias, mas também pensamentos, ideologias e a prática do futebol, 
que resultou na profissionalização da mão de obra em torno deste desporto. 
Esta relação, da Educação profissional – Indústria – Futebol, parte da pre-
missa que, no começo do século XX, um dos meios de entrada no trabalho 
proletariado era mediante a qualificação profissional. Dentro da fábrica 
também surgiu a ideia de docilização do empregado, oferecida por meio 
do lazer aos funcionários, perante a prática esportiva.

Essa prática esportiva, voltada ao lazer, ganhou status de competitividade 
entre as indústrias, passando a extrapolar a concorrência da produção e riva-
lizando também no campo de futebol. A partir disso, e visando ao resultado 
futebolístico, eram ofertadas, aos jogadores, regalias dentro da fábrica, ou seja, 
o caminho para a ascensão era: ter um ensino profissionalizante para entrar na 
fábrica, e após a entrada, buscar as regalias dadas aos jogadores de futebol.

Uma das fábricas que se destacou por estes aspectos é a Indústria Têxtil 
Sergipe Industrial, que, por meio do então dono, Thales Ferraz, criou em 
1917, o primeiro clube de Sergipe derivado de uma fábrica: o Sport Club 
Industrial. Mediante esse cenário, o objetivo deste capítulo é compreender a 
relação entre educação profissional, a fábrica Sergipe Industrial e o futebol. 
As fontes que deram suporte para a realização deste texto foram: artigos de 
revistas científicas, artigos de jornais impressos e eletrônicos, fotografias, 
poesias e entrevistas. Os autores que embasam esta discussão, são: Can-
cella (2016); Dantas (2004); Ribeiro (2005); Foucault (2009); Garcia et al. 
(2018); Gerelus; Machado (2012); Santos (2017); Passos Subrinho (1987) 
e Tubino (1993).
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Educação, lazer, trabalho: o futebol da Sergipe Industrial 

Com base nestas fontes, o capítulo configura-se, metodologicamente, 
de uma análise qualitativa dos fatos históricos, firmada por meio de uma 
revisão bibliográfica acima mencionada e o cruzamento das fontes históricas, 
de modo a iluminar a relação estabelecida entre o Sport Club Industrial, 
extinto clube sergipano de futebol e a fábrica Sergipe Industrial. 

A fábrica Sergipe Industrial foi fundada em 1882, pelos irmãos Cruz, no 
bairro que hoje é conhecido como Bairro Industrial, em Aracaju. Inicialmente, 
a fábrica tinha o nome de Cruz & Cia. E contou com um casamento forçado 
entre membros da família Cruz e da família Rollemberg, com propósito de 
obter o capital inicial que permitiria a abertura da fábrica Sergipe Industrial. 
Segundo Lima (1998), apesar do matrimônio entre as famílias mencionadas, 
os irmãos Cruz ainda precisaram recorrer a um empréstimo bancário, fato 
que atrasou o início de suas atividades, ocorrendo somente dois anos após 
sua fundação.

Em 1903 foi admitido o coronel Augusto Ferraz como sócio da empresa, 
acontecimento que levou à mudança do nome da empresa de Cruz & Cia. para 
Cruz Ferraz & Cia. A partir disso, a fábrica passou a contar, como diretor, com 
Thales Ferraz, filho do coronel Augusto Ferraz. Em 1906, com o falecimento 
do coronel Augusto Ferraz, Thales Ferraz assumiu a fábrica, agora com o nome 
popular de Sergipe Industrial (Figura 1). Thales Ferraz continuou à frente da 
indústria entre 1906 e 1927, ano do seu falecimento.

Figura 1 – Fábrica Sergipe Industrial

Fonte: Acervo Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura.
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Segundo Passos Subrinho (1987), a fábrica Sergipe Industrial, em seus 
primeiros anos de atividade, mantinha 60 teares (aparelho mecânico usado 
na tecelagem) em movimento e 170 operários. Até o final do século XIX, o 
quadro de operários havia aumentado para 530, desses, sendo 220 mulheres, 
175 homens e 135 adolescentes; todos com a carga horária de 12 horas de 
trabalho. A produção da fábrica era impulsionada pelo sucesso da indústria 
açucareira da época, uma vez que os sacos para a embalagem do açúcar 
eram produzidos pela Sergipe Industrial.

Visando facilitar o acesso do trabalhador à fábrica, a Sergipe Industrial 
construiu sua vila operária e chegou a instalar um parque de diversões em 
suas dependências. Na medida em que a fábrica agregava mais ruas no 
Bairro Industrial33, mais casas iam sendo construídas em seu entorno; nascia 
então, nesse momento, o olhar social e esportivo da fábrica, voltado para o 
trabalhador. Este direcionamento para o lazer, bem como o processo de indus-
trialização do bairro, pode ser evidenciado nas palavras poéticas de Cabral:

O Bairro industrial (antigamente chamado Chica Chaves    
e primitivamente conhecido com o nome de Massaran-
duba) é o bairro mais romântico da Cidade de Aracaju. 
Pôde não parecer, mas é. Bairro humilde, bairro proletário, 
bairro de gente pobre. Pela manhã longos apitos chamam 
os operários para o trabalho. E as ruas se enchem de ho-
mens e de mulheres a caminho das fábricas enormes. À 
tarde sáem os operários, em bandos, uma confusão de 
cores berrantes compondo uma tela bonito, encharcada 
de vida e de colorido, Á noite, todavia, o encanto do 
Bairro Industrial é maior. Há uma paz imensa em todas 
as coisas. As chaminés, como orelhas fitas, “escutam o 
silêncio das alturas”. Na praia os saveiros estão ancorados, 
pendidos para um lado, como grandes monstros marinhos 
dormitando ao luar. Longe, em meio das aguas, ha sempre 
uma canôa que passa, véla enfunada, luzes apagadas na 
esteira de prata. Para que outra luz se ha uma lua imensa 
no céo azul? Uma lua que enche tudo de poesia, tudo de 
esperança?  Por isso a canôa passa assim, luzes apagadas, 

33O nome bairro Industrial é resultado das grandes indústrias que se estabeleceram no local durante 
os séculos XIX e XX. Inicialmente, o bairro era chamado de Maçaranduba, depois passando a 
ser chamado de Chica Chaves, e por fim, em 1920, oficialmente chamado de Bairro Industrial.
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pela estrada das águas quietas. E nessas noites quentes, 
de um misterioso langor tropical, há sempre uma canção 
distante que nos chega aos ouvidos. São notas de violões, 
ferrados musicais, trechos de canções perdidas. E o poeta, 
o que sabe sentir a beleza das coisas, a doçura das coisas, 
quase   sempre   volta   com   um   poema   bonito   dentro   
do coração (CABRAL, 1955, p. 149-150).

As construções e melhorias das dependências da fábrica partiam do 
Diretor Thales Ferraz, que passou a ser considerado “pai comum” e sinô-
nimo de bondade e admiração entre os operários e moradores da região 
(LEMOS, 2007). Ainda citando Lemos (2007), além do cargo ocupado 
como diretor, Thales Ferraz, que havia estudado no Colégio São Salvador, 
realizou curso preparatório na Bahia, formou-se em engenharia têxtil, e se 
tornou vice-cônsul da Inglaterra. Ferraz notou, ao longo de sua trajetória, 
que a prática da diversão da classe trabalhadora poderia ser uma ótima fer-
ramenta de docilização, que incluiu atividades de lazer, sociais e culturais, 
na fábrica Sergipe Industrial:

Engenheiro têxtil Thales Feraz, foi figura singular de 
empresário, formado em Manchester, na Inglaterra. Após 
uma visita aos Estados Unidos, trouxe de lá algumas ideias 
de equipamentos de lazer público [...] cinema às quartas 
e sábados, bar, além de campo de futebol, quadras de 
basquete, vôlei e de esportes femininos, e uma banda de 
música formada por moças. A população operária, pouco 
mais de mil, gozava de toda essa equipagem de lazer e 
ainda tinha, além da casa, pela qual pagava um décimo de 
seu salário, escola para seus filhos, armazéns para com-
pras, bibliotecas, médico e farmácia gratuitamente [...]. 
Era a fábrica que antecipava uma melhor qualidade de 
vida e que abria caminhos da capital sergipana, animando 
autoridades a seguirem o exemplo e equiparem a cidade 
(SOUSA, 1991 p. 13).

Com esta visão que trouxe após a visita a alguns países, como ficou 
destacado na citação, Thales Ferraz criou o maior e o mais diversificado 
complexo de lazer de Sergipe: O Parque Sergipe Industrial, que, situado 
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dentro da fábrica, oferecia cinema, espetáculos de teatro, de música, bailes, 
piqueniques e excursões. Além disso, Thales Ferraz (Figura 2) garantia os 
serviços médicos, odontológicos e farmacêuticos, aos operários e seus fi-
lhos. As Creches e as escolas eram próximas aos clubes desportivos, com a 
presença de funcionários da própria fábrica (PASSOS SUBRINHO, 1987). 

Figura 2 – Thalez Ferraz 

Fonte: Serigy (2013).

Thales Ferraz foi o exemplo do desejo de resolver os problemas dos 
operários no cenário têxtil da época. Com todas as suas medidas e melho-
rias na infraestrutura para dispor uma qualidade de vida e de trabalho para 
os seus funcionários, ele foi visto não só como patrão, mas como compa-
nheiro dos operários (PASSOS SUBRINHO, 1987). Romão (2000) contou 
que apesar da memória intocável de Thales Ferraz, e a sua importância no 
desenvolvimento da região, todas essas ações mencionadas não partiram 
somente de bondade. No começo do século XX, a classe operária se mo-
bilizou politicamente; em 1910 surgiu, a partir do movimento operário, o 
Centro Operário Sergipano, que buscava articular atos de reivindicações 
por melhores condições de trabalho e palestra de formação para a classe.
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Nas décadas de 1910 e 1920, foi bastante difundida, nos 
relatórios oficiais e na imprensa, a imagem do operário 
sergipano de índole pacífica. Dizia-se que o Estado não 
sediava as revoltas operárias de outras regiões do país 
porque aqui o trabalhador das fábricas respeitava os pa-
trões, que por sua vez não exerceriam sua autoridade sobre 
os trabalhadores com a mesma violência característica 
da dos industriais de outras regiões do país. O resultado 
era o incentivo a uma relação paternalista entre patrões e 
empregados. As “ações humanitárias” dos patrões e go-
vernantes ajudariam, de acordo com essa visão, a melhorar 
a vida dos trabalhadores, que se portavam como rebanho 
dócil e frágil a ser protegido tanto da miséria quanto dos 
subversivos. O melhor exemplo dessa relação é Thales 
Ferraz (CALAZANS, 2013, p. 47).

Ainda segundo Calazans (2013), como ferramenta de docilização da 
classe, ou seja, com o objetivo de evitar revoltas e reivindicações que pre-
judicassem a produção, Thales Ferraz construiu uma igreja, uma quadra 
esportiva, uma creche e um anfiteatro nas adjacências da fábrica. Junto disso, 
Thales Ferraz também ofertou aos trabalhadores a escola noturna Horácio 
Hora, em resposta ao anseio da classe em ter uma formação.

Este movimento estrutural em relação ao esporte e à educação ocorreu 
paralelo à prática do futebol no estado. Além do processo de docilização 
já mencionado, a existência dos times de futebol servia também para outro 
fator: a identificação do funcionário para com a fábrica na qual trabalhava. 
Esses aspectos permitiram que, em pouco tempo, surgisse o Sport Club 
Industrial, o time de futebol da fábrica Sergipe Industrial.

Para tanto, em 17 de fevereiro de 1917, deu-se início ao Sport Club 
Industrial. O nome da equipe não poderia ser mais conveniente, bem como 
suas cores: branco e preto (Figura 3). Seu campo de treinamento era onde 
hoje situa-se o Mercado municipal Thales Ferraz (seria uma coincidência?), 
e sua sede funcionava na própria fábrica, enquanto nos corredores dela 
ecoava o slogan que viria tempo depois: “nascemos grandes!”.
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Figura 3 – Escudo e cores do Sport Club Industrial (1917)

Fonte: Silva; Filho (2017). 

Pautado no Esporte Moderno, que, segundo Tubino (1993), durou entre 
1820 e 1976, a equipe de futebol da Sergipe Industrial foi um dos grandes 
exemplos no que se refere ao processo de industrialização, para os trabalhadores 
que buscavam, por meio do ensino profissionalizante, adentrar as indústrias, e 
dentro das indústrias, obter as regalias remuneradas de um jogador de futebol. 
Esse cenário de futebol proletariado decorre de um processo iniciado ainda 
no século XIX, mas que tem sua origem antes, na Revolução Industrial.

Ao chegar ao Brasil, em 1894, o futebol seguiu por pelo menos três rumos 
distintos em relação à sua disseminação no país (FRANCO, 2020): clubes 
derivados de indústrias; clubes que nasceram a partir do futebol, e clubes 
que já existiam com outras modalidades esportivas, como visto no Quadro 1:

Quadro 1 – Rumo do futebol no Brasil

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Como não se trata do foco deste capítulo a abordagem aos times que 
nasceram com o objetivo voltado à prática do futebol, tampouco os que 
trocaram o remo por bolas, realizaremos o enfoque em alguns clubes que 
vieram a partir de fábricas.

A história da relação entre clubes e fábricas surge no dia 8 de março de 
1893, data da inauguração da Companhia Progresso Industrial do Brasil, 
uma fábrica do ramo de tecidos localizada em Bangu, no Rio de Janeiro, 
predominantemente com funcionários (ASSAF, 2001, p. 13).

Não demorou muito para que os trabalhadores ingleses da fábrica se unis-
sem para criar um clube em que fosse possível se dedicar à prática esportiva 
e ao lazer. Conseguindo o apoio dos diretores da fábrica, em 17 de abril de 
1904 nascia o The Bangu Athletic Club, voltado à prática de do football, 
cricket e lawn tennis (HAMILTON, 2001), como visto na Figura 4.

Figura 4 – Campo e Fábrica do Bangu (1906)

Fonte: Arquivo histórico do Bangu. 

Esse processo de criação de um clube dentro das indústrias se expandiu 
por todo o Brasil, gerando uma revolução futebolística proletária, com di-
versas industriais entre máquinas e gramados. Alguns desses clubes foram 
podem ser vistos no quadro 2, entre ela, o Sport Club Industrial. 
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Quadro 2 – Times de futebol que vieram de fábricas, organizados por ano

Fonte: Adaptado de Veloso (2016).

Neste cenário de disseminação do futebol, os movimentos pró-direito 
dos trabalhadores de fábrica ganhavam força e evidenciavam ainda mais a 
necessidade do fortalecimento do lazer para os operários.

Em Aracaju, na Sergipe Industrial, existiram campanhas de higienização 
do ambiente, bem como locais de esportes e áreas de lazer, internamente e 
ao redor da fábrica (RIBEIRO, 2005). Para Rago e Moreira (2003, p. 76), 
isso ainda se devia ao processo de “docilizar o trabalhador, suprimindo o 
tradicional conflito capital/trabalho através da higienização das condições 
de trabalho [...]”. Além de também realizar o desenvolvimento do culto ao 
corpo mediante o esporte, por entender que o esporte promovia valores mo-
rais e de companheirismo, o que se trata de pensamentos bem semelhantes 
aos impostos pelo exército brasileiro e que serão aprofundados adiante.

Este processo de docilização tem origem ainda no início do século XX, 
por meio do exército brasileiro, que usava o Futebol como meio de desen-
volver características inerentes aos soldados, disciplinando-os mediante a 
prática do desporto de modo que, segundo Cancella (2016), havia a defesa 
do futebol como modalidade de grande facilidade às concepções manifes-
tadas pelo regulamento de ginástica do exército brasileiro.

As próprias discussões relativas às reformas da época, às perspectivas 
de constituição das rotinas escolares, aos direcionamentos da instituição 
na sociedade com suas variadas projeções, calcavam sua base na questão 



113

disciplinar e a importância da docilização do indivíduo para o mundo do 
trabalho. Segundo Foucault:

É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 
utilizado, que poder ser transformado e aperfeiçoado. [...] 
Nesses esquemas de docilidade, em que o século XVIII 
teve tanto interesse, o que há de tão novo? Não é a primeira 
vez, certamente, que o corpo é objeto de investimentos tão 
imperiosos e urgentes; em qualquer sociedade, o corpo 
está preso no interior de poderes muito apertados, que 
lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. (FOU-
CAULT, 2009, p. 117).

A partir deste conceito, a Educação Física e os esportes, no início do 
século XX, iniciavam um trabalho na produção de um corpo dócil com 
características de medir, corrigir e hierarquizar a sociedade por meio da 
disciplina. Processo esse que se estende para as demais camadas sociais, 
tornando-se ferramenta para docilização do proletariado. Neste contexto, o 
futebol dentro das indústrias significava o poder de disciplinar o trabalhador. 
Do ponto de vista social, econômico e político, isso gerava mais lucros para 
as empresas, de modo a não ter cidadãos que contestassem ações abusivas.

Assim, formar trabalhadores dóceis que não refletiriam sobre sua posição 
na sociedade gerava, segundo Foucault (2009), trabalhadores submissos e 
vinculados à formação de um modelo econômico capitalista. Nesta ótica, o 
esporte passa a ser difundido por donos de empresas para o uso de aliena-
ção e controle dos trabalhadores, não sendo diferente com Thales Ferraz, a 
Sergipe Industrial e o Sport Club Industrial, em Sergipe.

Além da docilização, outro ponto a ser mencionado, é a identificação 
do trabalhador com a sua fábrica por meio da representação do esporte. 
Isso, ao longo do tempo, simbolizaria a rivalidade entre a Fábrica Sergipe 
Industrial e a Fábrica Confiança, uma rival de produção, que tinha como 
dono Joaquim Sabino Ribeiro Chaves.

As fábricas Sergipe Industrial e Confiança, além da competição em 
produção têxtil, passaram a competir também em modalidades esportivas. 
Embora o futebol da Fábrica Confiança tenha surgido algum tempo depois 
do Sport Club Industrial, foi por causa dessa rivalidade que a Fábrica 
Confiança se motivou a criar seu clube de esportes em 1936, chamado de 
Associação Desportiva Confiança.

Em 1949, a Fábrica Confiança também realiza a criação do seu time de 
futebol, com o mesmo nome do clube: Associação Desportiva Confiança; time 
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esse que viria a se tornar a principal agremiação do futebol Sergipano no final 
da segunda década do século XXI, o “Dragão azul da capital” (ADC, 2009).

A trajetória da fábrica, a identificação dos trabalhadores, que viriam a 
ser os primeiros torcedores da época, as rivalidades, as reivindicações, entre 
outros pontos, tornaram ainda mais fascinante a história da Fábrica Sergipe In-
dustrial e seu clube de futebol. Essa história, além de fascinante, também pode 
ser considerada como brilhante e breve, mas fundamental até os dias de hoje.

Além da sua criação inovadora em 1917, e a sua rivalidade que deu 
início a um dos grandes times do estado, em 1921 o Sport Club Industrial 
já se sagrava campeão do Campeonato Sergipano de Futebol, e em 1922 
campeão do Festival Esportivo, porém, chegando à sua extinção (como 
Sport Club Industrial) em 1923. Ribeiro (2005) explicou em seu estudo, 
por meio de uma entrevista, todo o ocorrido entre 1917 e 1923, que culmina 
no término da equipe:

Nisso o que fez, Thales Ferraz: ele gostava muito de espor-
te, resolveu fundar uma equipe de futebol, O Industrial, era 
da Fábrica Sergipe Industrial, [...] é o primeiro Confiança 
da época, não era da Fábrica Confiança, que já existia, mas 
era da Fábrica Sergipe Industrial, o primeiro time proletário 
que teve aqui não foi o Confiança, foi da Fábrica Sergipe 
Industrial, “o Industrial”, camisa preta e branca como a 
do Botafogo. Bom, então, esse time “já nasceu grande”, 
[...], como já nasceu grande? Em 1917, [...], foi fundado o 
primeiro clube operário em Sergipe. [...] esse clube queria 
ser o maior, ficou entre os três Sergipe e Cotinguiba. [...] 
o que fez, mandou contratar os melhores jogadores que 
tinha na Bahia do Clube que tinha sido campeão, que era 
o “República da Bahia”, [...] jogadores tudo de renome 
do futebol da Bahia. (RIBEIRO, 2005, p. 97-98).

Ribeiro (2005) ainda explica, por meio de sua entrevista realizada, que 
durante o desenvolvimento do time industrial, o seu dono, Thales Ferraz, usava 
de um artifício para melhorar o desempenho da equipe: o uso de jogadores de 
fora do estado, que viriam sob a justificativa de contrato para a fábrica, mas 
que na verdade seu único compromisso era com o time de futebol:

[Sobre os jogadores baianos] Vinham como operários da 
fábrica, não eram não, tinham residência aqui, tudo mais, 
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mas não trabalhavam não. Mas, estavam lá escritos como 
operários da fábrica, só vinha jogar bola. A reação, eu tenho 
jornais que dizia, na época, que isso era uma ilegalidade 
que estava destruindo o futebol sergipano. [...] contrários 
mesmos [...]. Bem, então o Industrial foi campeão em 1921, 
depois de algumas tentativas, [...] assim como o Confian-
ça - veja que os destinos são iguais - em 1918, disputou 
o campeonato, 1919 aí ele brigou com a Federação, por 
causa dessa lei de estágio [...]. Praticamente orientada pelo 
Cotinguiba, vendo o perigo que era o domínio “Industrial”, 
então, influenciou uma resolução [...] de que só poderia 
jogar atletas que tivessem, no mínimo seis meses morando 
aqui. Teve jogador que veio depois retornou [...]. Então, 
o Industrial brigou e saiu da Federação, em 1919, aí não 
houve campeonato. Aí, em 20, perdoaram tudo, devido à 
inauguração do Estádio Adolfo, ele voltou, não foi cam-
peão em 20, mas disputou com o Cotinguiba. Em 21 ele aí 
imperou, foi campeão em cima do Cotinguiba. Em 22, ele 
disputou, mas, não conseguiu o título, foi o Sergipe, invicto. 
Foi o campeonato do centenário, porque era o centenário 
da independência do Brasil. (RIBEIRO, 2005, p. 97-98).

Porém, a história do clube que nascera grande tinha seus dias contados. 
Em 1922, em mais uma das grandes polêmicas do futebol, um fato marcou 
o que seria o início do fim para o time do Industrial. Uma decisão da arbi-
tragem daquele ano, juntamente com a reação do Thales Ferraz, culminaria 
na extinção do clube alvinegro.

Então em 1923, o Industrial novamente foi disputar uma 
final com o Cotinguiba. Rapaz, Thales Ferraz foi o patrono, 
aí zero a zero, um a um, determinado momento o juiz, que 
veio da Bahia, era tão importante que o juiz vinha de fora, 
na final, resultado, o juiz chamava Oscar Coelho, então 
ele marcou um pênalti contra o Industrial, rapaz o tempo 
fechou. [...], briga generalizada, entrou polícia, jogadores 
foram presos, intimados a ir à delegacia [...], o jogo foi 
dado como terminado porque o juiz mandou que batesse 
o pênalti, mesmo o gol sem ninguém e deu a vitória ao 
Cotinguiba [...]. Thales Ferraz, um homem de princípio 
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Quadro 3 – Trajetória do time de futebol Sport Club Industrial

rígido, viu aquilo e ficou constrangido decepcionado, uma 
semana depois convocou toda a diretoria e dissolveu o time, 
dessa vez não teve quem ajudasse, dissolveu de vez. [...], foi 
o primeiro clube industrial que morreu, o Confiança ia morrer 
da mesma forma [...]. Era, para estar aí, Thales Ferraz, o time 
dele, era o time da Fábrica Industrial [...]. Time de fábrica 
infelizmente tem disso [...]. (RIBEIRO, 2005, p. 97-98).

Toda essa trajetória, apresentada em entrevista, pode ser observada em 
números, a partir dos dados obtidos pela catalogação dos resultados das 
partidas de futebol, como se observa no Quadro 3.

Fonte: Adaptado de Silva (2018).
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Pelo quadro acima temos uma dimensão da contribuição da equipe para 
o cenário do futebol sergipano, ainda que nem todas as datações em relação 
aos resultados da equipe estejam contabilizadas.

Prova de que sobre as fontes e dados ainda cabem novos estudos, e es-
ses com maior preciosismo, pois mesmo o campeonato sergipano iniciando 
oficialmente em 1918, há registros da época em que consta a realização da 
competição em 1917, que teria o Club Sportivo Sergipe como campeão, com 
observado na figura 5:

Figura 5 – Club Sportivo Sergipe, campeão de 1917

Fonte: Mello (2017).

Em Sergipe, as fábricas têxteis contribuíram para o desenvolvimento da 
economia, política e cultura da população em geral, forjando novos hábitos e 
costumes que refletem até os dias atuais, e sendo no aspecto esportivo, a Sergipe 
Industrial e a Fábrica Confiança como as principais indústrias neste sentido. 

Considerações Finais

Visto que o objetivo deste capítulo foi compreender a relação entre 
educação profissional, a fábrica Sergipe Industrial e o futebol, observa-se 
alguns pontos importantes sobre a temática.
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O primeiro ponto é que o anseio em se qualificar parte da classe traba-
lhadora, neste caso, operária, e temendo maiores problemas, é atendido com 
a criação de centros educacionais dentro das próprias fábricas.

Outro ponto é a relação deste temor com as ações para com o proletariado. 
Muito embora pautado por gentileza, muitas das ações visavam à docilização 
da classe, de modo a evitar baixa produção, e consequente prejuízo.

Porém, seja por bondade, seja por interesse capital, o esporte, e mais 
precisamente o futebol, foi uma das principais ferramentas no que se refere 
à relação entre educação profissional e indústrias. A lógica por trás dessa 
relação se baseava no seguinte aspecto: o indivíduo que estava na fábrica, 
ou que gostaria de se inserir nela, buscava por meio do ensino profissiona-
lizante, o destaque em meios aos demais colegas, em que poderia resultar 
em uma chance para o time de futebol.

A participação no desporto competitivo se manifestava interessante pelas 
regalias adquiridas pelo trabalhador jogador, que tinha sua carga horária 
convertida ao futebol, e nos horários de manejo dos maquinários, ficava 
com serviços mais leves.

Assim foi, enquanto existiu, no Sport Club Industrial, clube que embo-
ra nascera grande, tão logo chegou à sua extinção, mas que como prática 
de lazer, e de um modo geral, junto do processo educacional, conseguiu o 
objetivo de docilização, identificação do trabalhador com a fábrica, e alçar 
o status de “pai comum” ao seu benemérito, Thales Ferraz.

Para registro da evolução temporal, cabe dizer que a fábrica Sergipe 
Industrial se expandiu, e figura entre as principais industriais de Sergipe, e 
fora de Sergipe, ainda nos dias atuais. Contudo, em 2013, a unidade do Bairro 
Industrial foi desligada e anos depois deu espaço a um moderno shopping.

Dois pontos interessantes a serem mencionados são que apesar da de-
molição do fábrica para a construção do shopping, primeiro: o nome do 
shopping lembra o local de lazer da fábrica Sergipe Industrial, que era o 
Parque Sergipe Industrial; o segundo ponto é em relação à capela construída 
ainda no período em que Thales Ferraz esteve à frente da indústria, a qual 
se manteve no projeto do shopping e, com algumas restaurações, se tornou 
o elo entre a antiga fábrica e o moderno local.

Já em relação ao Sport Club Industrial, depois de extinto, o clube se 
manteve assim até o ano de 2017, quando fora pleiteado o seu retorno. A 
ideia se consolidou somente em 2020, com a criação do Club Deportivo 
Industrial, em novas cores e novo nome, mas com o saudosismo da equipe 
que nascera grande e só o tempo dirá se isso se repetirá para o novo clube. 

Assim, fica esclarecido que embora pareçam mundos completamente di-
ferentes, educação, indústria e futebol estarão sempre ligados, principalmente 
como ferramenta de construção social entre as máquinas e os gramados.
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O ENSINO COMERCIAL EM SERGIPE

Rosimeri Ferraz Sabino

Introdução

As análises sobre a educação profissional no Brasil recebem maior 
atenção a respeito de sua aplicação ao ramo industrial, restando pouco 
aprofundamento sobre o Ensino Comercial. Isto talvez se deva ao entendi-
mento de que os empreendimentos fabris são os maiores responsáveis pelo 
desenvolvimento das sociedades, já que o “[...] o modo de produção em 
massa é capaz de oferecer produtos em quantidade e qualidade maior para 
um número muito mais numeroso do que os modos de produção anteriores 
foram capazes” (ROBLE, 2009, p. 57). Porém, a expansão de produtos 
conduz a uma maior distribuição e comercialização de bens, implicando 
no cotidiano social e demandando mão-de-obra qualificada para as ações 
mercantis (POLATO, 2008). Dessa forma, o exame sobre iniciativas para 
o Ensino Comercial se torna relevante para a compreensão das práticas 
educacionais diante das transformações sociais e econômicas.

Nesse contexto, buscou-se identificar a presença do Ensino Comercial 
nas instituições sergipanas, averiguando-se as condições que o configuraram, 
considerando as ações políticas, os agentes e atores envolvidos. A abordagem 
sobre o objeto desse estudo demandou fundamentos epistemológicos que 
não se encerram em si, mas se agregam à História Cultural e à História da 
Educação, permitindo o avanço no conhecimento sobre o que é proposto. 
Dessa forma, assume-se uma metodologia concebida como “[...] um pro-
cesso que organiza cientificamente todo o movimento reflexivo, do sujeito 
ao empírico e deste ao concreto, até a organização de novos conhecimentos, 
que permitam nova leitura/compreensão/interpretação do empírico inicial”. 
(GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 107). 

Os principais conceitos utilizados na pesquisa foram: “configuração e 
interdependência”, segundo Elias (2011, 2015), assim como “campo e ca-
pital”, segundo Bourdieu (1979, 1989, 2005, 2007). A articulação entre tais 
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conceitos permitiu um estudo de cunho cultural, viabilizando descobertas 
sobre a relação entre as demandas sociais, as políticas educacionais para 
a educação profissional e os agentes formadores. Essa definição intentou 
evitar o emprego de “[...] categorias analíticas gerais, para daí ‘contextua-
lizar’ o estudo, [resultando na] mera justaposição de dados [...]” (NAGLE, 
1984, p. 27).  

Para a obtenção do conhecimento histórico, utilizou-se fontes documen-
tais, como leis, revistas e cartas, jornais e iconográficas, como fotografias. 
As fontes, na concepção de Certeau, são inerentes à historiografia, pois:

Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, 
de transformar em ‘documentos’ certos objetos distribuídos 
de outra maneira. Esta nova distribuição cultural é o pri-
meiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais 
documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou 
fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu 
lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste em ‘isolar’ um 
corpo, como se faz em física, e em ‘desfigurar’ as coisas 
para constituí-las como peças que preencham lacunas de 
um conjunto, proposto a priori. Ele forma a ‘coleção’. 
(CERTEAU ,1982, p. 81).

 
A História da Educação, sob os pressupostos da História Cultural, va-

loriza o diálogo com outras ciências sociais e busca alcançar os variados 
aspectos da realidade social, com vistas a uma leitura interpretativa das 
ações dos homens. A sociedade se constitui no conjunto de ações individuais 
em conexões. A compreensão sobre ela e os indivíduos só pode ocorrer na 
perspectiva de processos, os quais se alteram em movimentos constantes 
(ELIAS, 2011). E é por meio desses processos que se dá a evolução e o 
desenvolvimento social, com as pessoas constituindo “teias de interde-
pendência ou configurações de muitos tipos, tais como famílias, escolas, 
cidades, estratos sociais ou estados” (ELIAS, 2015, p. 15). Nesse sentido, 
a História Cultural, como campo historiográfico, trata

[...] de identificar o modo como em diferentes lugares e 
momentos determinada realidade social é construída, pen-
sada, dada a ler, [considerando] os esquemas geradores das 
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classificações e das percepções próprias de cada grupo ou 
meio como verdadeiras instituições sociais, incorporando 
sob a forma de categorias mentais e de representações 
coletivas as demarcações da própria organização social. 
(CHARTIER, 2002, p. 16-17).

A formação para uma determinada atividade ocorre, inicialmente, no mo-
vimento de sua prática, sendo “[...] sobretudo, uma construção social, produto 
de todo trabalho social de construção de um grupo e de uma representação 
dos grupos [...]” (BOURDIEU, 1989, p. 40). Portanto, o educar para o fazer 
comercial se insere no conceito de campo de Bourdieu (2004, p. 20) como 
“[...] universo no qual estão inseridos os agentes e as instituições que [o] 
produzem, reproduzem ou difundem [...]”. Como conhecimento produzido 
e reconhecido para uma atividade, a educação e os processos formativos 
também estão incluídos na noção de capital cultural (BOURDIEU, 2005) 
por meio de um diploma que expressa uma distinção de posição, tornan-
do-se um bem simbólico. De acordo com Bourdieu (1979), esse capital 
está presente: no estado incorporado, onde a sua incorporação demanda 
inculcação e assimilação, em um trabalho direto exercido pelos agentes 
interessados; no estado objetivado, por meio de bens culturais materiais; e 
no estado institucionalizado, por meio de diplomas. 

Sob essa perspectiva teórica, iniciou-se a investigação sobre o ensino co-
mercial sergipano. Constatou-se que, em Sergipe, a primeira escola comercial 
foi criada em 1923 sob a denominação de Escola de Comércio Conselheiro 
Orlando Dantas (NUNES, 1984, p. 250). No Brasil, à década da abertura dessa 
escola, o ensino comercial apresentava grande expansão. Segundo as sínteses 
de 1907/1912 e 1927/1938 (IBGE, 1941, p. 110), em 1912 havia 38 unidades 
escolares, 326 docentes, 3.645 matrículas e 466 alunos concluintes. Já em 
1927, havia 144 unidades escolares, 1.698 docentes, 17.743 matrículas e 5.472 
alunos concluintes. Tal quadro indica o crescimento do ensino comercial no 
país em mais de 300% em um período de 15 anos.

Percursos e sujeitos: vestígios sobre o ensino comercial 

A instituição foi fundada na gestão do Presidente Graccho Cardoso, 
como desmembramento de um Curso Comercial implantado sem sucesso 
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no Colégio Atheneu. A nova escola oferecia um curso de três anos de du-
ração para a obtenção do diploma de Perito em Comércio e Contabilidade. 
Instalada na capital e voltada para o ensino profissional, a relevância da 
criação dessa escola é apontada por Dantas (2004, p. 58), mencionando-a 
como “[...] alternativa para jovens de menor poder aquisitivo”. 

A escola se originou entre os períodos de atuação de dois órgãos fiscali-
zadores da educação: o Conselho Superior de Ensino, criado pelo Decreto nº 
8.659, de 5 de abril de 1911 (BRASIL, 1911, p. 3983), e o Conselho Nacional 
de Educação, estabelecido pelo Decreto nº 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925 
(BRASIL, 1925, p. 8.541). Esses órgãos, em sua “função de intermediação 
entre o Estado e a sociedade, traduzem ideais e concepções mais amplas de 
educação e de sociedade que, em cada momento histórico, influenciam a 
dinâmica das políticas educacionais em pauta” (TEIXEIRA, 2004, p. 692). 

O primeiro Conselho, de 1911, destinava-se à fiscalização do ensino 
superior e fundamental em institutos da união, estabelecendo “[...] as li-
gações necessarias e imprescindiveis no regimen de transição que vae da 
officialização completa do ensino, ora vigente, á sua total independencia 
futura, entre a União e os estabelecimentos de ensino” (BRASIL, 1911, p. 
3.983). A atenção ao ensino profissional só vem a ser mencionada na com-
posição do Conselho Nacional de Educação, de 1925, o qual abarcava em 
sua terceira seção, o Conselho Nacional do Ensino Primário e Profissional. 
Na destinação desse último, subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, identifica-se a persistência da visão assistencialista adotada sobre 
a educação para o trabalho, que poderia ser ministrada: 

I. No Instituto Benjamim Constant, para cegos; II. No Ins-
tituto dos Surdos-Mudos; III. Na Escola 15 de Novembro, 
para menores abandonados do sexo masculino; IV. Nos 
estabelecimentos que, para o mesmo fim, forem creados, 
ou mandados subordinar ao Departamento Nacional do 
Ensino. (BRASIL, 1925, p. 8.541).

Nova menção à educação profissional no âmbito dos Conselhos de Edu-
cação veio ocorrer em 1931, pelo Decreto no 19.850, de 11 de abril de 1931, 
que criou o Conselho Nacional de Educação, atribuindo-lhe “[...] colaborar 
com o Ministro nos altos propósitos de elevar o nível da cultura brasileira 
e de fundamentar, no valor intelectual do indivíduo e na educação profis-
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sional apurada, a grandeza da Nação” (BRASIL, 1931). Nessa legislação, 
observa-se um discurso de ressignificação da educação profissional, saindo 
do papel de educação marginal, onde servia ora à correção disciplinar, ora à 
assistência pública a meninos desvalidos, para uma educação incluída nas 
políticas de desenvolvimento socioeconômico. 

Inicialmente, esse quadro poderia suscitar uma acentuada mudança 
para a educação profissional, porém, a sua nova posição não manteve um 
vínculo junto ao cenário educacional capaz de promover movimentos que 
o equivalesse à importância do ensino geral, prosseguindo como política 
para trabalhadores. No período que sucede a Revolução de 1930 “[...] o 
interesse pela educação nacional é marcadamente direcionado para atender 
ao desenvolvimento econômico-industrial” (ZOTTI, 2004, p. 218). 

Nesse contexto, a educação profissional chegou ao Estado Novo (1937-
1945).  Na gestão do tenente Augusto Maynard Gomes, como interventor do 
Estado de Sergipe, no período de 1942 a 1945 (DANTAS, 2004, p. 89), a 
escola Conselheiro Orlando recebeu nova denominação a partir da Portaria 
Ministerial no 400, de 14 de março de 1944, que criou a Escola Técnica de 
Comércio de Sergipe. O Decreto-lei do Estado de Sergipe no 405, de 10 de 
abril de 1944, autorizou o aproveitamento dos professores da antiga Escola de 
Comércio Conselheiro Orlando, para a Escola Técnica de Comércio de Sergipe. 

No mesmo ano, no âmbito econômico, Sergipe enfrentou a diminuição 
do número de usinas, passando de 84, em 1932, para 62, em 1944. Já o 
comércio, em ano seguintes, apresentou evolução nas transações, passando 
de 1,4 milhão em 1936 para 10 milhões em 1945. O mesmo ocorreu com 
a movimentação bancária, alterando o volume de depósitos de 22.170, em 
1931, para 199.522, em 1945 (DANTAS, 2004, p. 100-101). Essa conjuntura 
favorecia o desenvolvimento da educação técnica comercial, principal-
mente, na preparação de recursos humanos para a organização financeira 
do empresariado.

A Escola Técnica de Comércio de Sergipe foi a única desse cunho, sob 
natureza pública, a oferecer o ensino para práticas comerciais. Durante a 
sua existência, ajustou os seus cursos diante das legislações educacionais, 
encerrando suas atividades com o curso profissionalizante de Técnico em 
Contabilidade. A instituição foi extinta pelo Decreto Estadual no 3.793, de 
20 de setembro de 1977, o qual determinou: “[...] Passam a integrar a escola 
e 1º e 2º graus Tobias Barreto, as atividades e acervo da Escola Técnica de 
Comércio de Sergipe” (SERGIPE, 1977).
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As políticas para o Ensino Comercial no cenário nacional propiciaram 
a criação de uma nova instituição para educação de práticas comerciais 
em Sergipe: o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 
Criada em 13 de agosto de 1947, a unidade em Aracaju foi instalada em 
sede compartilhada com o Serviço Social do Comércio (SESC), na Rua 
João Pessoa no 48, no centro da capital. Por meio do Decreto-Lei no 8.621, 
de 10 de janeiro de 1946, Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
ficou responsável pela criação e organização do SENAC, o qual recebeu a 
atribuição de 

[...] colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do 
ensino comercial de formação e do ensino imediato que 
com e le se relacionar diretamente, para o que promoverá os 
acordos necessários, especialmente com estabelecimentos 
de ensino comercial reconhecidos pelo Governo Federal, 
exigindo sempre, em troca do auxílio financeiro que der, 
melhoria do aparelhamento escolar e determinado número 
de matrículas gratuitas para comerciários, seus filhos, 
ou estudantes a que provadamente faltarem os recursos 
necessários. (BRASIL, 1946, p. 118).

O SENAC veio a compor o “Sistema S”, que se configura “[...] como 
uma rede de educação profissional paraestatal, organizada e gerenciada 
pelos órgãos sindicais (confederações e federações) de representação em-
presarial” (MANFREDI, 2002, p. 179). Os cursos iniciais da unidade em 
Sergipe voltaram-se à “[...] adaptação para menores que eram candidatos 
a empregos no comércio, aprendizagem, para menores de 14 a 18 anos 
praticantes do comércio, dividida em três modalidades: curso elementar, 
curso para praticantes e curso de preparação funcional” (SENAC, 2006, p. 
15). Ao público adulto eram oferecidos os cursos de Prático de Comércio e 
Prático de Escritório. Já em 1948, ano em que havia 2.347 estabelecimentos 
comerciais no Estado, o SENAC Aracaju contava com 200 alunos (nenhum 
bolsista), distribuídos em três classes (REVISTA DO COMÉRCIO, 1948, p. 
64). A unidade sergipana iniciou a oferta de curso técnico com habilitação 
profissional para o Secretariado a partir da década de 1990.

No interior do Estado, no governo de José Rollemberg Leite (1947-
1951), a primeira escola técnica para atividades comerciais, com os cursos 
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Básico Comercial e Técnico em Contabilidade, foi fundada em 1950 e 
inaugurada em 3 de março de 1951. Sob a denominação de Escola Técnica 
de Comércio de Estância, teve como sua promotora a Associação Comercial 
daquela cidade (ZUQUIM, 2010).  Essa entidade buscava distinção dos 
trabalhadores em atividades comerciais, projetando sobre o grupo valores 
que o singularizavam. Considera-se nessa afirmação a indicação de Elias 
(2015, p. 177) de que toda a configuração está relacionada a um “[...] fluxo 
de configurações que a produziu”.

Os cursos da escola de Estância eram noturnos, sendo aceitos alunos 
de ambos os sexos. As aulas ocorriam, inicialmente, nas dependências da 
Associação e, a partir de 1953, em sede definitiva da Escola. Em ata da 
Associação Comercial, assinada por Constancio Vieira e Cia, José Pinheiro 
Avelos, Arlino Lima, Domingos Ribeiro de Mesquita, Clemente Freitas, 
Francisco Nobrega Vieira, Americo de Faria Amado, a direção da escola 
foi atribuída a Oscar Fontes de Faria:

Aos dezessete (17) dias do mez de Junho de 1950, ás 
vinte horas, n´um dos salões do Cruzeiro Sport Club, 
perante tôda da Diretoria, foi aberta a sessão pelo Sr. 
Presidente. [...] em seguida, declarou que estando em fase 
de organisação e que precisa ser encaminhado o pedido 
de Federalisação, ao M.E.S [Ministério da Educação e da 
Saúde], da nossa Escola Técnica, de acordo com a Lei que 
rege o assunto, indicava o nosso consorte e economista 
Oscar Fontes de Faria, o cual estava a altura do cargo, 
para Diretor da mesma Escola e submetia a apreciação dos 
presentes, o que foi aceita por todos. (ZUQUIM, 2010).

A implantação dessa escola decorreu da ampliação da educação oferecida 
como serviços da Associação Comercial de Estância, conforme relatado por 
Oscar Fontes de Faria em jornal local:

[...] sentindo a Associação a necessidade de ampliá-lo, 
resolveu extender as inscrições por sua conta, a não co-
merciários. Verificou-se, então, uma matrícula de cêrca 
de duzentos alunos. E, após o encerramento das mesmas, 
outros candidatos apareceram, estando, alguns deles, estu-
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dando, embora sem caráter oficial. A concorrência áqueles 
cursos foi que veio precipitar os acontecimentos, pois a 
Diretoria da Associação observou não ser mais possível 
relegar a segundo plano o estudo ginasial e técnico em 
nossa terra. Estudanto o assunto sôbre os vários aspectos, 
resolveu fosse instalada uma escola técnica de comércio. 
(FARIA, 1950, p. 3).

O reconhecimento da escola de Estância pelo Governo Federal foi anun-
ciado com entusiasmo na Folha Trabalhista (1950, p. 1), que se definia como 
“[...] hedomadário literário, político e noticioso, defensor dos interêsses 
sociais e especialmente das classes trabalhistas”:

[...] a nossa Escola Técnica de Comércio foi oficialmente 
reconhecida. Desse modo ela funcionará em 1951, com 
dois cursos - básico e técnico em Contabilidade, aquele 
correspondende ao Ginasial e êste ao de Contador. Parabe-
nizamos, efusivamente, a todos os estancianos. (FOLHA 
TRABALHISTA, 1950, p. 1).

A importância atribuída à instituição para a sociedade estanciana é 
revelada desde as imagens de sua inauguração, prosseguindo nos registros 
da construção de sua sede definitiva, em 1953. As autoridades presentes 
davam lastro ao feito de trazer àquela cidade a educação profissional, cujos 
idealizadores esperavam ser uma doação ao saber das futuras gerações:

Ata do lançamento da pedra fundamental dêste edifício, 
destinado a abrigar a Associação Comercial da Estância 
e sua Escola Técnica de Comércio, na forma abaixo: Aos 
vinte dias do mês de setembro do ano de Nosso Senhor 
Jesús Cristo de mil novecentos e cinquenta e três, nesta 
cidade de Estãncia, do Estado Federado de Sergipe, na 
praça Humayatá, vulgarmente conhecida como praça 
da Cadeia, presentes autoridades eclesiásticas, federais, 
estaduais e municipais, colégios, delegações de órgãos de 
classe, pessoas representativas de organismos econômicos 
e grande massa popular, teve lugar, as dezesseis horas, 
o lançamento da pedra fundamental dêste edifício.[...] o 
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Revmo. Pe José Paes Santiago, pároco desta localidade, 
invocou as bençãos do Onipotente sôbre a semestre desta 
obra magnífica, segundo o ritual católico romano. Logo 
depois, o ponto alto da festividade: o Sr. Presidente da 
Associação Comercial, convidou o Dr. Jorge Prado Leite, 
para colocar a primeira pedra, aos aplausos da multidão. 
Seguiram-se os discursos usando da palavra aluno da 
Escola de Comércio José Pedro de Brito, Sr. Lourival 
do Prado Barreto, Vereadora Francisca Lima Santos, Dr. 
Jessé de Andrade Fontes, Pe José Paes Santiafo e Sr. Do-
mingos Alves da Silva, respectivamente, pelos estudantes 
da Estãncia, Associação Comercial de Propriá, Prefeitura 
Municipal, Departamento Estadual de Educação, Igreja, 
docência da Escola de Comércio e Associação Comercial 
desta cidade. Todos uníssimos nos encômios tecidos ao 
grande empreendimento que a Associação Comercial da 
Estância e a sua Escola Técnica de Comércio se propuse-
ram a levar a efeito. Todos evidenciaram o alto significado 
da cerimônia tocante e solene, pois, desta pedra surgirá, 
com a ajuda de Deus e o esforço dos homens de boa von-
tade, magnífico em suas linhas arquitetônicas, grandioso 
no sentido de sua finalidade, o edifício da Associação 
Comercial da Estância e da Escola Técnica de Comércio, 
legado maravilhoso desta geração estanciana as gerações 
porvindouras, herança inestimável que deixaremos aos 
nossos filhos, aos filhos de nossos filhos que aqui, no pa-
lácio do Estudante estanciano, haurirão as luzes do saber, 
e nos haverão de bendizer para sempre. (ZUQUIM, 2010).

A cerimônia, com a participação de autoridades do âmbito político, reli-
gioso e comercial, conferia à escola o reconhecimento público por parte de 
sujeitos cujo capital social poderia angariar apoio ao novo empreendimento. 
Como indica Bourdieu (2007, p. 67), esse capital provém da rede de relações 
dos sujeitos. O indivíduo está imerso nas redes de interdependência, cons-
tituindo as configurações sociais que não são “[...] nem uma abstração de 
atributos de indivíduos que existem sem uma sociedade, nem um ‘sistema’ 
ou ‘totalidade’ para além dos indivíduos, mas a rede de interdependências 
por eles formada” (ELIAS, 2011, p. 240). Dessa forma, a presença dessas 
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autoridades poderia consolidar a legitimação da instituição nos grupos 
aos quais elas estavam vinculadas. A seguir, apresentam-se as imagens da 
solenidade de inauguração e do lançamento da pedra fundamental para a 
construção da sede definitiva da escola.

Figura 1 – Fotografia de Oscar Fontes de Farias na solenidade de inauguração da 
Escola Técnica de Comércio de Estância, em 3 de março de 1951.

Fonte: Zuquim (2010). Ao microfone, o Diretor Oscar Fontes de Faria.

Figura 2 – Fotografia da solenidade de inauguração da Escola Técnica de Comércio de 
Estância, em 3 de março de 1951.

Fonte: Zuquim (2010). 
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Figura 3 – Fotografia da solenidade de lançamento da pedra fundamental da sede 
definitiva da Escola Técnica de Comércio de Estância, em 20 de setembro de 1953.

Fonte: Zuquim (2010). 

A Escola Técnica de Comércio de Estância encerrou suas atividades 
em dezembro de 1998, sendo o seu prédio “[...] cedido à Escola Tiraden-
tes, mediante um acordo firmado com o empresário Jorge do Prado Leite” 
(SANTOS, 2008, p. 9). Nesse acordo, a escola concederia meia bolsa de 
estudo para os funcionários da Empresa SULGIPE e também a alguns 
alunos da comunidade.

O Ensino Comercial sergipano ganhou nova instituição no interior em 
1953, durante o governo estadual de Arnaldo Rollemberg Gracez (1951-
1955), com a Escola Técnica de Comércio de Propriá. Essa instituição 
assemelha-se à Escola Técnica de Comércio de Itabaiana, criada em 1967 
(ANDRADE, 2014), em relação à oferta do curso Técnico em Contabili-
dade e ao protagonista no processo de suas fundações, o Monsenhor José 
Curvelo Soares. Esse sacerdote católico, que teve efetiva e decisiva atuação 
no ensino para o trabalho em Itabaiana, foi, também, o responsável pela 
criação da segunda Escola Técnica de Comércio no interior sergipano, na 
cidade de Propriá. No estudo de Freitas sobre a trajetória do Monsenhor 
Soares naquela cidade, ela afirma: 

A criação da Escola Técnica de Comércio, também, foi 
projeto de Monsenhor Soares, fato este constado através 
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das entrevistas e de algumas cartas escritas pelo mesmo, 
direcionadas ao Bispo Dom Fernando Gomes. É relevante 
frisar que mesmo não havendo documentos oficiais que 
comprovem tal acontecimento, o responsável pela efetiva-
ção desse empreendimento foi de fato Monsenhor Soares. 
(FREITAS, 2014, p. 99).

O Monsenhor José Curvelo Soares, iniciou a busca pela autorização de 
abertura da escola em outubro de 1952. A efetivação do seu pleito contou 
com o apoio de Melchisedeck Monte, o qual foi referido pelo Monsenhor 
como “[...] advogado de renome no Rio e dedicado amigo desta terra” (apud 
FREITAS, 2014, p. 123). Em correspondência datada de 19 de março de 
1953, a Dom Fernando Gomes, Bispo Diocesano de Aracaju, o Monsenhor 
Soares informou o recebimento de autorização para a escola no dia 14 daquele 
mês, “[...] sendo designada uma funcionária dos Correios e Telégrafo para 
fiscalizá-la” (apud FREITAS, 2014, p. 123). Com o início das aulas previsto 
para o dia 20 de março, o Monsenhor se deparou com um pequeno número 
de interessados: apenas 3 homens e 15 mulheres, chegando a considerar a 
desistência da abertura da instituição. 

Ao buscar a orientação do Bispo, o Monsenhor Soares recebeu o in-
centivo pela continuidade dos planos para a Escola de Comércio, embora 
com poucos alunos. Não sendo recomendável, conforme o Bispo, “[...] 
abrir uma escola mista” (apud FREITAS, 2014, p. 122), a Escola de Co-
mércio de Propriá iniciou as suas atividades com uma turma feminina de 
20 alunas, nas dependências do Colégio Nossa Senhora das Graças, e outra 
masculina, de 5 alunos, no Ginásio Diocesano, instituição também fundada 
por Monsenhor Soares. A orientação do Bispo sobre espaços distintos aos 
sexos, revela a intenção de não atribuir à nova escola a representação de 
uma educação voltada para os “segmentos populares” (ALMEIDA, 2007, 
p. 202). A formação dos filhos de classe média e da elite não deveria ocor-
rer por meio de uma educação para os sexos em conjunto. Essa prática foi 
defendida por instituições católicas durante todo o século XIX e parte do 
século XX, contribuindo para a manutenção de “[...] classes separadas para 
meninos e meninas, preparando cada sexo para ocupar distintas posições 
na hierarquia social” (ALMEIDA, 2007, p. 202).

Ao final de 1953, o jornal “A Defesa” publicou os nomes dos aprovados 
no primeiro ano da escola. O número desses alunos aponta a desistência de 



133

quase metade dos inicialmente matriculados, indicando certa dificuldade 
desse ensino se consolidar em Propriá.

Figura 4 – Anúncio de aprovados no primeiro ano da Escola de Comércio de Propriá, 
em 24 de dezembro de 1953.

Fonte: A Defesa (1953, dez, p. 4).

Nos registros encontrados sobre a Escola de Comércio, não se identificou 
o momento de migração das aulas para a sede definitiva, instalada em terreno 
doado pela Prefeitura na Rua José Conrado no 330, no centro de Propriá. 
A inauguração, no entanto, comprovou-se ter ocorrido em 16 de abril de 
19671. A seguir, apresenta-se a imagem da construção do prédio da escola.
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Figura 5 – Fotografia da construção do prédio da Escola Técnica de Comércio de Propriá.

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Propriá (2015).

Considerando-se que os prédios escolares revelam intenções político-pe-
dagógicas do tempo em que se inserem, é possível observar na construção 
das instalações da Escola Técnica a adoção de uma arquitetura simplificada 
e horizontal, alinhada às propostas de modernidade para a área educacional. 
Sobre isso, Vidal e Faria Filho mencionam que

 
As crescentes simplicidade e economia nas construções 
escolares propostas, seja para a cidade, seja para o campo, 
disseminadas mais amplamente sobretudo nos anos 50 
e 60, indicavam que se alteravam as concepções acerca 
dos espaços escolares e, portanto, do lugar da escola no 
meio social brasileiro. Em lugar da suntuosidade exibida 
no início da República, a luta pela democratização da 
escola fazia-se sentir em prédios funcionalistas, tecnica-
mente projetados para uma educação rápida e eficiente, 
com lugares específicos para acolher maquinário, como 
mimeógrafo, e propiciar um controle do corpo docente 
através de mecanismos administrativos cada vez mais 
capilares [...]. (VIDAL; FARIA FILHO, 2000, p. 31).

A solenidade de inauguração, conduzida por Dom José Brandão de Castro, 
foi realizada sob um ritual de benção religiosa, com a presença de padres 
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auxiliares e um altar disposto na entrada da escola. A seguir, apresentam-se 
as imagens desse ato e da placa de registro da ocasião.

Figura 6 – Fotografia da solenidade de inauguração do prédio da Escola Técnica de 
Comércio de Propriá, em 16 de abril de 1967.

Fonte: Vieira (2015). Ao centro, está Dom José Brandão de Castro.

A placa de inauguração, curiosamente, não menciona Monsenhor So-
ares. No entanto, essa fonte faz constar entre os homenageados Dom José 
Brandão de Castro, bispo de Propriá, empossado no dia 16 de outubro de 
1960, data em que também foi instalada a Diocese de Propriá. Na ata que 
registrou esses acontecimentos, constou a assinatura do Monsenhor José 
Curvelo Soares (NASCIMENTO FILHO, 2012, p. 136), comprovando o 
contato entre os dois religiosos.
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Figura 7 – Fotografia da placa de inauguração da Escola Técnica de 
Comércio de Propriá.

Fonte:  Nunes (2011).

O novo bispo também atuou como professor na Escola Técnica de Co-
mércio e sucedeu a Monsenhor Soares como diretor do jornal “A Defesa”, 
periódico quinzenal anunciado como “Órgão Oficial da Diocese de Propriá”. 
Em 1960, ano em que o Monsenhor Soares deixou Propriá, o jornal teve a 
sua circulação interrompida, retornando em 21 de setembro de 1961, já sob a 
direção de Dom Brandão. A partir dessa edição, não se constata mais qualquer 
menção ao Monsenhor Soares, nem mesmo quando referida a Escola Técnica 
de Comércio.  Em notícia sobre a evolução na construção das instalações 
definitivas da escola, publicada em 30 de novembro de 1966, constou: 

A Escola Técnica de Comércio de Propriá está com a sua 
construção avançando cada dia mais. Sob a direção do Dr. 
Antônio Fernando Campos que tem a assessorá-lo o Dr. Luiz 
Tavares, o sr. José Alves e o sr. José Ribeiro do Bonfim, as 
obras progridem a olhos vistos. A essa altura é bom que o 
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povo de Propriá não se esqueça da grande contribuição 
que nos está vindo da Ação 'Misereor', dos Católicos ale-
mães, contribuição que foi conseguida graças aos esforços 
de Dom José Brandão de Castro [...] Na construção do 
prédio entram também verbas a êle destinadas pelo MEC 
e pela CVSF. (A DEFESA, 1966, p. 2, grifos nossos).

A compreensão sobre esses movimentos se torna relevante diante da 
lacuna deixada nos discursos e registros sobre o efetivo idealizador da Es-
cola de Comércio de Propriá, Monsenhor Soares. A “construção” de uma 
pretendida memória sobre a escola parece pautar-se mais na valorização dos 
agentes e sujeitos que contribuíram materialmente para a instituição do que 
nos ideais do Monsenhor sobre uma educação para “a carreira do comércio” 
(A DEFESA, 1950, p. 1) que viesse agregar desenvolvimento ao local. 

Porém, ao tempo em que as fontes instalam o silêncio sobre o Monsenhor 
como fundador da escola, também revelam a continuidade das suas práti-
cas por seus sucessores, no tocante aos diálogos com organismos sociais, 
religiosos e políticos que permitissem erigir a sua obra. O apoio obtido na 
esfera estadual e federal é constatado em notícia de 20 de agosto de 1967, 
informando sobre a visita do Dr. Carlos Alberto Barros Sampaio, Secre-
tário da Educação e Cultura de Sergipe, a Propriá. Por esse emissário foi 
confirmada a liberação do Ministério da Educação e Cultura para verba à 
Escola Técnica de “[...] NCr$ 10.000,00 (dez milhões de cruzeiros antigos), 
destinada para instalação de Escritório-Modêlo” (A DEFESA, 1967, p. 1).

 As articulações do Monsenhor Soares junto a agentes que pudessem 
proporcionar a concretização dos seus planos para o ensino técnico comer-
cial estiveram presentes também na cidade de Itabaiana. Poucos dias antes 
da inauguração da escola de Propriá, o Monsenhor Soares já informava à 
sociedade itabaianense a sua intenção de fundar uma Escola Técnica de 
Comércio naquela cidade:
 

O grande impulso na vida educacional profissionalizante 
de Itabaiana foi dado com a chegada do Monsenhor José 
Curvelo Soares, quando da sua apresentação na reunião 
do CASCI – Centro de Ação Social Católica de Itabaiana, 
no dia 2 (dois) de abril de 1967, ao expor o seu plano de 
fundar uma Escola Técnica de Comércio.  A razão deste 
plano foi abranger a juventude estudantil que, depois 
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de concluírem o ginásio: ‘não tinham meios suficientes 
para enfrentar uma carreira mais elevada e vantajosa. 
Foi recebida com grande satisfação e bastante aplaudida 
a ideia do  Reverendíssimo Assistente Eclesiástico,  e foi 
logo resolvido de tomar as providências necessárias para 
que a Escola funcionasse ainda neste ano. Foi nomeada 
uma comissão para os trabalhos preparatórios imediatos’. 
(ANDRADE, 2014, p. 62).

 
Essa escola, iniciada durante o governo estadual de Lourival Baptista 

(1967-1970), veio compor o Ensino Comercial de Sergipe. Em âmbito 
nacional, três anos antes de sua criação, o Ensino Comercial já contava 
com o total de 1.423 estabelecimentos e 270.036 alunos (CARVALHO, 
1965, p. 89). A exemplo de suas antecessoras em Sergipe, que mantinham 
a nomenclatura de “escola técnica”, a instituição de Itabaiana ofereceu os 
cursos Básico Comercial e Técnico em Contabilidade, encerrando as ati-
vidades em 1978. Entre as razões para o seu fechamento constaram “[...] a 
falta de vontade política das autoridades constituídas na época, a falta de 
recursos financeiros e materiais e a Reforma do Ensino pela Lei 5602/71” 
(ANDRADE, 2014, p. 77). 

Considerações finais 

Neste estudo sobre o Ensino Comercial em Sergipe é possível observar 
que as iniciativas para esse âmbito educacional se dividiram entre o empenho 
de atores sociais relacionados diretamente ao comércio, como ocorreu no 
restante do país, e a Igreja católica. Nessa fase se evidencia a configuração 
do ensino comercial a partir da rede de interdependência dos sujeitos e gru-
pos envolvidos. No período de vinte e quatro anos, anteriores à criação da 
unidade do SENAC, a oferta de cursos comerciais só ocorreu na capital, pela 
Escola Conselheiro Orlando Dantas, posterior Escola Técnica de Comércio 
de Sergipe34. Esse aspecto indica um campo fragilizado diante das políticas 
educacionais, não se consolidando como relevante capital cultural. Foram 

34Não se obteve registros sobre o encerramento das atividades da Escola Técnica de Comércio 
de Propriá. No periódico “A Defesa”, meio frequentemente utilizado por Monsenhor José 
Curvelo Soares para divulgação das informações sobre a Escola Técnica de Comércio e o 
Ginásio Diocesano, a última publicação mencionando a Escola Técnica ocorreu na edição 
de 25 de dezembro de 1970, trazendo o anúncio da formatura da turma daquele ano.
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necessários vinte e oito anos para o Ensino Comercial chegar ao interior do 
Estado, tendo como promotora inicial a Associação Comercial de Estância 
e, posteriormente, o Monsenhor José Curvelo Soares.
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ENTRE A EXPERIÊNCIA E A EMPREGABILIDADE: 
relatos sobre a criação do Departamento 

de Ciências Contábeis da UFS (1990-1996)

Gilvania Andrade do 
Nascimento

Simone Silveira Amorim

1. Introdução

Este estudo analisa o processo da criação do Departamento de Ciências 
Contábeis - DCC na Universidade Federal de Sergipe-UFS, para entender, 
a partir de relatos de ex-professores e ex-alunos, como se deu esse fato, na 
perspectiva de reconstruir a trajetória do DCC, tendo em vista os motivos 
e implicações que justificaram sua criação no âmbito da UFS. 

O curso de Ciências Contábeis foi criado em nosso estado em 1956, po-
rém, a criação do Departamento do curso de Ciências Contábeis só ocorreu 
em janeiro de 1990. Isso se deve ao fato do funcionamento desse curso ter se 
dado em conjunto com os de Economia (até o ano de 1970) e Administração 
(do ano de 1970 até o ano de 1990), na UFS, que foi criada no ano de 1968.

 Assim, indagou-se quais foram as motivações dos sujeitos envolvidos 
no processo que os levaram a pensar nesse desmembramento que se efetivou 
no ano de 1990. Dessa forma, conjecturou-se que essa mudança daria nova 
visibilidade ao curso diante da comunidade acadêmica, dos contadores atu-
antes e dos que seriam formados a partir dessa nova formatação no campo 
das Ciências Contábeis, em Sergipe, tendo em vista que o curso de Ciências 
Contábeis não mais estaria ligado aos cursos de Economia e Administração. 

Diante desses aspectos, questiona-se: Essa mudança foi desejada e bem 
aceita pelos professores e alunos? Ou seja, estavam todos os envolvidos 
interessados efetivamente nessa dissociação? Possivelmente aconteceram 
momentos de tensão, pois as mudanças nem sempre são recebidas de ma-
neira positiva. É possível que tenha havido disputas no campo acadêmico, 
inclusive para serem determinados quais seriam os primeiros chefes de 
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Departamento que participariam de um momento significativo na História 
da Educação e na História das Ciências Contábeis em Sergipe. 

Portanto, a proposta deste trabalho está subordinada à hipótese de que 
a criação do Departamento de Ciências Contábeis (DCC) possibilitou a in-
dependência do curso, visto que, no início de suas atividades, no estado de 
Sergipe, esteve vinculado aos cursos de Administração e Ciências Econômicas.

Assim, a investigação foi desenvolvida por meio dos seguintes objetivos: 
verificar a estrutura pedagógica do Departamento de Ciências Contábeis 
na Universidade Federal de Sergipe, a composição do seu corpo docente e 
as alterações ocorridas no currículo após a criação do Departamento. Para 
tanto utilizaremos como fontes as narrativas dos professores, ex-professores 
e ex-alunos, Resoluções e Atas.

Como aporte teórico, utilizar-se-á o conceito de Campo, elaborado por 
Pierre Bourdieu (1996, 2007). De acordo com este sociólogo, podemos 
compreender que Campo é um espaço de posições, onde seus agentes estão 
disputando por troféus específicos. A concepção de configurações desenvol-
vida por Norbert Elias (1994), tendo como suporte a matriz historiográfica 
da História Cultural, a partir dos escritos de Roger Chartier (1990), também 
serão tomadas aqui como base para as análises que serão realizadas.

Destarte, esta pesquisa foi norteada por aspectos do contexto educacional, 
diante da independência do curso de Ciências Contábeis. Assim, é significativo 
mencionar que o ensino superior de Contabilidade, no estado de Sergipe, teve 
início no ano de 1956, com o Decreto nº 69/55, o qual autorizou o funciona-
mento do Curso de Ciências Contábeis na Faculdade de Ciências Econômicas 
de Sergipe – FCES. A Faculdade de Ciências Econômicas de Sergipe foi 
criada após aprovação pelo governo da Lei nº 73/48 para funcionar o curso 
de Ciências Contábeis, assim como o de  Atuária e Economia.

Sendo esta uma pesquisa documental, bibliográfica e de campo, com 
abordagem qualitativa, iniciou-se fazendo um levantamento das bibliografias 
pertinentes à temática desta pesquisa, de modo a subsidiar a contextualização 
do marco temporal, identificando-se o aporte teórico para análise das fontes. 
Como técnica de pesquisa foi utilizada a entrevista semiestruturada35.Essa 
técnica, por si só, não pode explicar um fenômeno social, mas possibilita, no 

35CRESWELL (2010, p. 213) – considera a entrevista como um dos tipos de coleta de dados, 
subdividindo em: Entrevista Face a face – entrevista interpessoal um a um. Por telefone – 
entrevistas realizadas por telefone; Grupo focal – o pesquisador entrevista os participantes 
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entanto, que pesquisadores compreendam o contexto sociocultural estudado, 
bem como observem as percepções dos que vivenciaram os fatos relacio-
nados com a criação do Departamento de Ciências Contábeis. Portanto, em 
um primeiro momento serão apresentados os registros dos docentes à época 
a fim de traçarmos um quadro do que estava posto, diante dos registros da 
memória.  Em seguida, será esclarecida como se configurou a estrutura do 
DCC a partir das discussões e das diretrizes estabelecidas para a criação 
do Departamento. 

2.O que disseram os docentes: novas aspirações e preocu-
pações antigas.

O curso de Ciências Contábeis começou a funcionar na Faculdade de 
Ciências Econômicas de Sergipe, no ano de 1956, e desde o início esteve 
sua existência ligada a outro curso. Foram muitos os desafios enfrentados 
para mantê-lo em funcionamento, desde a dificuldade em compor o seu 
corpo docente ao fato de, em alguns momentos, ter poucas turmas e poucos 
alunos. Mesmo com a Escola de Comércio apresentando uma frequência que 
estimava por setecentos alunos, prestando Assistência Técnica ao Comér-
cio, Indústria e à Administração Pública do Estado, motivos que levaram a 
criação do curso Superior de Ciências Contábeis, houve uma interrupção 
de suas atividades durante um período de cinco anos, de 1964 a 1969.

Finalmente, no dia primeiro de setembro de 1987, reuniram-se os pro-
fessores dos cursos de Administração e Ciências Contábeis para estudar a 
viabilidade desta separação, conforme Ata de Reunião:

Ao primeiro dia do mês de setembro de 1987, reuniu-se 
ordinariamente no mini auditório do CCSA, ás dezenove 
horas e trinta minutos (19h30min) o Conselho do Departa-

em grupo; Entrevista por e-mail. Apresenta como vantagens: util quando os participantes 
não podem ser diretamente observados; os participantes podem fornecer informações 
históricas; permite ao pesquisador controlar a linha do questionamento. Limitações: 
proporciona informações indiretas, filtradas pelos pontos de vista dos entrevistados; 
proporciona informações em um local designado, em vez de no local de campo natural; a 
presença do pesquisador pode influenciar as respostas; nem todas as pessoas são igualmente 
articuladas e perceptivas.
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mento de Administração e Ciências Contábeis, do Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de 
Sergipe sob a presidência do professor Roberto Rodrigues 
Santos, com a presença dos conselheiros [...] seguindo ao 
2º item- apreciação efetuada pela comissão criada com a 
finalidade de estudar a possibilidade do desmembramento 
dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. O presi-
dente informa que em reuniões anteriores o Departamento 
tinha deliberado uma comissão composta pelos professo-
res: José Bispo, Gonçalo e Napoleão que elaboraria uma 
proposta de Viabilidade do desmembramento dos cursos 
de Administração e Ciências Contábeis em Departamentos 
distintos e que em termos oficiais já tinha discutido essa 
perspectiva, sendo um ponto de vista comum a todos os 
conselheiros. (ATA de reunião, 1º de setembro de 1987).

Diante do relato apresentado, percebe-se o desejo dos professores do curso 
de Ciências Contábeis pela conquista do seu espaço dentro da Universidade. 
Pode-se, inclusive, inferir, com base no registro da ata, que era comum o desejo 
do desmembramento do Departamento de Administração e Ciências Contábeis 
em Departamentos distintos. Assim, foi dado início ao processo de criação do 
Departamento de Ciências Contábeis do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
- CCSA da Universidade Federal de Sergipe. Para Nogueira e Nogueira (2016): 

[...] à medida que as sociedades se tornam maiores, e 
com uma divisão social do trabalho mais complexa certos 
domínios de atividade se tornam relativamente autôno-
mos. No interior desses setores ou campos da realidade 
social, os indivíduos envolvidos passam, então, a lutar 
pelo controle da produção e, sobretudo, pelo direito de 
legitimamente classificarem e hierarquizarem os bens 
produzidos. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016, p. 31)

E, neste sentido, de acordo com a professora P2, os professores do curso de 
Administração se sentiam impedidos de fazer o seu curso crescer, por achar que 
os professores do curso de Ciências Contábeis não tinham o mesmo interesse: 

Como em todos os departamentos acadêmicos existem gru-
pos com formação e interesses diferentes e normalmente 
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isso gera conflitos. Os professores do curso de Contábeis 
eram, na sua maioria, de 20 horas e pouco se dedicavam à 
Universidade. Além disso, o grupo com maior formação 
acadêmica, no caso mestrado, tinha visão diferente dos 
professores do grupo de menor formação (P2, 2017).

É perceptível na narrativa da professora P2 que os conflitos entre esses 
professores eram constantes e que os do curso de Ciências Contábeis usual-
mente perdiam o embate, especialmente nos momentos decisivos das ações 
realizadas pelo Departamento, isso, pelo fato do curso de Administração ter 
um corpo docente em maior quantidade e com melhor qualificação. Esses 
professores se sentiam mais capacitados para gerir o Departamento e decidir 
as condutas a serem aplicadas do que os do curso de Ciências Contábeis. A 
natureza das lutas evidenciadas no contexto nos permite fazer uma análise à 
luz do pensamento de Bourdieu (1996), pois, de acordo com este autor, de-
pendendo do lugar que o indivíduo ocupe em determinado campo, ele expõe 
as suas tomadas de posição, identificando seus interesses. Essas posições 
advêm do capital intelectual por ele adquirido e do poder detido por cada um. 

A tensão entre as posições, constitutivas da estrutura do 
campo, é também o que determina sua mudança, através de 
lutas a propósito de alvos que são eles próprios produzidos 
por essas lutas; mas, por maior que seja a autonomia do 
campo, o resultado dessas lutas nunca é completamente 
independente de fatores externos (BOURDIEU, 1996, p. 65)

Para o professor P3, “os professores de Administração, eles entendiam 
que os professores de Contabilidade não tinham muito interesse em avançar 
no crescimento do curso” (2017), mas para os professores do Curso de Ci-
ências Contábeis o sentimento era outro. Quando questionado com relação 
a esta percepção dos professores do curso de Administração, o professor 
P436 declarou que o sentimento para eles era diferente:

Sentiam-se prejudicados, achavam que precisavam de 
autonomia para as tomadas de decisões. Os professores 

36Professor do Curso de Ciências Contábeis, admitido no ano de 1970, pediu demissão no 
ano de 1993. Entrevista concedida à pesquisadora em novembro de 2017.
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de contabilidade tinham o desejo de ter seu próprio es-
paço tomar suas próprias decisões e sentiam-se também 
prejudicados em crescer com o curso por não terem in-
dependência (P4, 2017).

Ainda com relação ao desejo da separação dos dois cursos, o professor 
P137 relembra que: 

[...] E a gente queria separar por que... Puxa! ... Ficar en-
ganchado com o Departamento de Administração, não pode 
fazer nada, não sei o que, não sei o que... O Departamento 
de Administração era maior, era um Departamento grande 
e tinha muito mais professores e toda vez que tinha uma 
discussão, na, na reunião, a gente sempre saía perdendo 
né... Sempre saía perdendo, nunca conseguia impor um 
ponto de vista, uma tese, qualquer coisa na reunião nas 
coisas do Departamento por que era voto vencido né? Ai 
vamos separar? Vamos separar. Aí tinha uma questão: 
era para o curso de Ciências Contábeis ser Departamento 
autônomo tinha que ter no mínimo dez professores e nós 
não tínhamos. Ai ficou, demorou, demorou..... Quando 
completou dez professores ai Carlos Augusto38 vamos 
sentar... (P3, 2017).

Enfim, o curso de Ciências Contábeis conseguiu atingir o número míni-
mo de professores necessários para a criação do seu próprio Departamento. 
Diante deste fato, o professor Carlos Augusto convocou os seus pares para 
começar o processo de criação do Departamento. Mesmo tendo o curso de 
Ciências Contábeis atingido o número mínimo de professores necessários 
para a criação do seu Departamento e sua criação ser um desejo de todos, 
fica um questionamento:  porque a iniciativa de começar o processo de 
separação partiu do professor Carlos Augusto? Será que ele era o mais 

37Professor do Curso de Ciências Contábeis, admitido no ano de 1970, aposentado desde 
o ano de 2000. Entrevista concedida à pesquisadora em novembro de 2017.
38Professor Carlos Augusto dos Santos, Economista, contratado para a cadeira de 
Contabilidade Geral, de acordo com a Resolução 02/68, na Faculdade de Ciências 
Econômicas de Sergipe. Foi o responsável pela criação do Departamento de Ciências 
Contábeis e o primeiro chefe do Departamento. 
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interessado nessa separação? Pelas narrativas entendemos que o desejo de 
separação era de todo o grupo. 

No entanto, é preciso ressaltar que o professor Carlos Augusto, foi um 
grande incentivador desse processo, de acordo com as falas dos professo-
res P1 e P6: primeiro por estar mais comprometido com o curso, visto que 
sua carga horária era maior do que da maioria; segundo, era o professor 
mais antigo do grupo, detinha mais experiência na UFS; e terceiro, ele era 
muito ativo,  tanto que estava envolvido em quase tudo do Departamento. 
De acordo com Elias (1994):

Todo indivíduo nasce num grupo de pessoas que já existiam 
antes dele. E não é só: todo indivíduo constitui-se de tal 
maneira, por natureza, que precisa de outras pessoas que 
existiam antes dele para poder crescer. Uma das condições 
fundamentais da existência humana é a presença simultâ-
nea de diversas pessoas inter-relacionadas.
 (ELIAS, 1994, p. 27)

Assim, o campo educacional se configura como um campo de forças e de 
lutas onde os agentes nele inseridos possuem necessidades que se impõem às 
dos outros, muitas vezes causando enfrentamentos no seu interior por seus 
participantes possuírem meios e fins diferenciados. Essas lutas contribuem 
para a conservação ou a transformação da estrutura do campo e têm como 
objetivo a dominação do campo do poder. Nesse sentido, é preciso lembrar 
que este concentra em si um conjunto de recursos materiais simbólicos e 
pode regular o funcionamento dos diferentes campos, mediante intervenções 
financeiras ou jurídicas pelas diversas regulamentações do funcionamento 
de organizações ou mesmo do comportamento dos agentes individuais 
(BOURDIEU, 1996).

Ainda sobre o desejo dos professores do curso de Ciências Contábeis 
da separação dos Departamentos, o professor P1, reafirmou que o desejo 
de separar os Departamentos partia da necessidade de autonomia do curso 
para resolver os problemas, porém afirma que:

A relação era a melhor possível, a relação pessoal dos 
componentes, dos professores, era tudo amigos e tal. 
Ninguém tinha nada contra. A gente começou a criar essa 
sensação de necessidade de criar o Departamento por 
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conta dessa situação que a gente não tinha autonomia, os 
nossos assuntos mesmo, os assuntos de contábeis eram 
resolvidos por professores de Administração, porque a 
maioria dos professores de Ciências Contábeis tinham 
vinte horas só (P1, 2017).

Assim, foi possível perceber, de acordo com a ata de reunião do dia 1º de 
setembro de 1987 e pela fala dos professores aqui entrevistados, que a aspi-
ração pelo desmembramento do Departamento era dos dois cursos. Porém, 
apenas o desejo dos professores de separar os departamentos, por entende-
rem que ficavam sempre prejudicados uns pelos outros, não era o suficiente 
para fazê-lo. Era necessário também ter o número mínimo de docentes para 
compor o Departamento, de acordo com o Art. 21, § 3º do Estatuto da UFS 
e, neste caso, o curso de Ciências Contábeis, esteve, durante um bom tempo, 
em situação contrária ao Art. 21 § 3º, pois como já foi relatado anteriormente, 
seus professores trabalhavam em órgãos públicos e não dispunham de tempo 
suficiente para dedicar mais que vinte horas à Universidade. 

Entre outros assuntos discutidos em reunião, foi colocado em pauta 
o tópico sobre o desmembramento do Departamento de Administração e 
Ciências Contábeis, tema este que, segundo o chefe do Departamento, já 
tinha sido discutido em outro momento39, sendo considerado, do ponto de 
vista de todos, uma necessidade. Para Elias (1994):

São as tensões desse tipo que, ao atingirem certa intensida-
de e estrutura, geram um impulso por mudanças estruturais 
na sociedade. Graças a elas, as formas de relações e insti-
tuições da sociedade não se reproduzem aproximadamente 
da mesma forma de uma geração para outra. Graças a elas, 
algumas formas de vida em comum tendem constantemente 
a se mover em determinada direção, rumo a transforma-
ções específicas, sem que nenhuma força impulsionadora 
externa esteja implicada. (ELIAS, 1994, p. 44)

Nesse contexto, os professores do curso de Ciências Contábeis dese-
javam, assim, construir o seu próprio espaço na Universidade Federal de 
Sergipe. Bourdieu (1996) relata que:

39Não foram localizadas outras Atas ou documentos que demonstrassem a discussão do 
desmembramento do departamento. Essa informação consta na Ata de 1º de setembro de 1987.
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É isto que acredito expressar quando descrevo o espaço 
social global como um campo, isto é, ao mesmo tempo, 
como um campo de forças, cuja necessidade se impõem 
aos agentes que nele se encontram envolvidos, e como 
um campo de lutas, no interior do qual os agentes se 
enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua 
posição na estrutura do campo de forças, contribuindo 
assim para a conservação ou a transformação de sua es-
trutura (BOURDIEU, 1996, p. 50).

Assim, para Bourdieu (1996) o campo é sempre caracterizado pelas lutas 
concorrenciais entre os agentes em torno de interesses específicos. Dessa 
maneira, ele explica que:

[...] para resumir em poucas frases uma teoria complexa, 
eu diria que cada autor, enquanto ocupa uma posição no 
espaço, isto é, em um campo de forças [...] só existe e 
subsiste sob as limitações estruturadas do campo; mas 
ele também afirma a distância diferencial constitutiva de 
sua posição, seu ponto de vista, entendido como vista a 
partir de um ponto (BOURDIEU, 1996, p. 64).

Nesta perspectiva, na busca por seu campo educacional, os professores, 
diferentemente do que costumava acontecer em outras reuniões, compare-
ceram em número considerável, de ambos os cursos. Assim, no dia 29 de 
janeiro de 1990, foi assinada a Resolução nº 01/90 do Conselho Universi-
tário – CONSU que autorizou o desmembramento dos Departamentos de 
Administração e Ciências Contábeis. A partir da assinatura nessa Resolução, 
o curso de Ciências Contábeis se tornou independente dos demais cursos, 
porém, surgiu, a partir desse momento, o primeiro desafio para a implantação 
e instalação do departamento: o preenchimento do cargo de chefia para o 
Departamento do curso de Ciências Contábeis. Provisoriamente, o professor 
Carlos Augusto dos Santos foi nomeado Assessor do Reitor, de acordo com 
a Portaria nº 0268, de 28 de março de 1990, assinada pelo Magnífico Reitor 
em Exercício, o professor Luiz Hermínio Aguiar Oliveira. Assim, ficou o 
professor Carlos Augusto dos Santos com o encargo de responder pela Chefia 
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do Departamento do curso de Ciências Contábeis e com as atribuições de 
instalar e implantar o referido Departamento. De acordo com Passos (1999): 

Ao cumprir o encargo de instalar e fazer funcionar o 
Departamento de Ciências Contábeis, o professor Carlos 
Augusto dos Santos escolheu como sede a sala nº 49, do 
1º andar, do Bloco I, da Administração Departamental, 
na ‘Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos’ 
(PASSOS, 1999, p. 60)

Após a instalação do Departamento do curso de Ciências Contábeis, o 
professor Carlos Augusto dos Santos foi oficialmente nomeado Chefe do 
Departamento, conforme a Portaria nº 790, de 12 de novembro de 1991, 
assinada pelo Reitor Professor Clodoaldo de Alencar Filho, sendo, portanto, 
o primeiro Chefe do Departamento. Neste sentido, surgiram as indagações: 
será que ninguém queria assumir o cargo de chefe de Departamento? Por 
que ele permaneceu no cargo oficialmente? 

O que foi possível observar, de acordo com a fala dos professores, é 
que o que impossibilitava aos professores do curso de Ciências Contábeis 
assumir tal função era o baixo salário de professor, pois, não era viável 
deixar seus empregos. É significativo lembrar que os docentes de Ciências 
Contábeis tinham empregos, em sua grande maioria, em instituições públicas 
Estaduais e Federais, não podendo assumir mais que 20h na Instituição de 
Ensino Superior. Mesmo diante dos desafios, os procedimentos necessários 
para a efetivação da criação do Departamento foram realizados.

3. Novos rumos, novos horizontes: estruturação do depar-
tamento de Ciências Contábeis

A história se faz com documentos oficiais, quando eles existem. Mas, 
pode ser feita também por registros, documentos, vestígios da interferência 
do homem. Assim, dentro do pressuposto da História Cultural, tudo que for 
produzido pelo homem pode ser considerado fonte de pesquisa. E é nessa 
perspectiva que iremos demonstrar neste item como ocorreu a organização 
do Departamento de Ciências Contábeis, após a assinatura da Resolução 
que autorizava a sua criação. Evidenciaremos aqui a configuração do campo 
e dos indivíduos que fizeram parte daquele Departamento.



153

Após a conquista da criação do Departamento do curso de Ciências Con-
tábeis, o próximo passo seria a sua organização. O Departamento passou a ter 
sua própria estrutura, porém, idêntica à estrutura dos demais Departamentos 
do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal 
de Sergipe. Sua estrutura era composta por um Conselho de Departamento, 
seu órgão normativo, deliberativo e consultivo, um Colegiado de Curso, 
composto por dois professores do DCC, quatro professores representantes 
do CCSA e dois representantes discentes do curso de Ciências Contábeis e 
o chefe do Departamento. 

Sua administração acontecia sob a responsabilidade do Chefe de De-
partamento, com o auxílio de um secretário, sendo que o Departamento 
de Ciências Contábeis estava hierarquicamente subordinado ao Diretor do 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas. A primeira composição do Colegiado 
do curso de Ciências Contábeis aconteceu na reunião do dia 24 de maio de 
199040, com o objetivo de atender o que determinava o Art. 93 das “Nor-
mas do Sistema Acadêmico”. Assim, o chefe do Departamento informou 
aos professores que tivessem interesse em se candidatar à eleição para 
membro do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis que era preciso ter, 
preferencialmente, uma carga horária de 40h e Dedicação Exclusiva (DE). 

Portanto, nestas condições, só estavam habilitados a participar da eleição 
os professores: Carlos Augusto dos Santos, Roberto Rodrigues dos Santos, 
Antônio José Brito de Goes, Olímpio de Santana Filho, Ailton Cardoso de 
Barros e Romualdo Batista de Melo. A propósito, antes do início da eleição 
para a escolha dos membros do Colegiado de curso, o professor Ailton Car-
doso de Barros pediu a palavras e expôs suas condições para não participar 
da eleição, relatando que:

Além de ministrar aulas em 3 (três) disciplinas diferentes, 
Contabilidade Geral I, Custos e Administração Mercado-
lógica II, ainda tem sobre sua responsabilidade a orien-
tação de estágio de alunos do Curso de Administração 
que optaram pela área de Custos e que essas tarefas lhe 
tomavam praticamente todo o tempo útil disponível. (ATA 
DEPARTAMENTO CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DE 24 DE 
MAIO DE 1990)

40Ressaltamos que mesmo o Departamento de Ciências Contábeis tendo sido criado pela 
Resolução 1 de janeiro de 1990, sua primeira reunião só aconteceu no dia 24 de maio de 1990.
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O professor Ailton Cardoso de Barros apresentou esta justificativa pelo 
desejo de não participar da composição do Colegiado de Curso, com isso, 
podemos perceber a dificuldade daqueles que estavam à frente do Depar-
tamento para estruturá-lo. Por vezes o mesmo professor acabava ocupando 
várias atividades dentro do Departamento, além da sala de aula, havendo uma 
sobrecarga para esse profissional, sem contar que a maioria dos professores 
assumiam outras atividades voltadas diretamente para a contabilidade, pois 
muitos deles eram de órgãos públicos. Esta era uma situação que muito 
orgulhava os alunos daquele curso, como conta-nos o aluno A141:  

[...] isso influenciava muito, pelo menos naquela época era 
uma influência..., por exemplo se a gente tava pegando uma 
matéria de contabilidade e é... com um Auditor da Receita 
Federal, então, pra gente engrandecia o curso, entendeu? 
Isso não tinha, é... era um ponto positivo sim, não é que o 
professor que só fosse, é... que só tivesse o escritório dele 
de contabilidade, e estivesse dando aula, não é que, ele não 
tivesse a importância dele pra gente, isso, isso  varia de 
professor para professor  mas toda vez que a gente sabia que 
o professor era alguma coisa de um órgão público a visão 
do aluno daquela época, não sei hoje, era diferenciada para 
aquele professor era como se a gente, é como se o  curso se 
tornasse mais importante pelo cargo que aquele professor 
exercia fora, entendeu? (A1, 2017).

O professor do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal 
de Sergipe era considerado uma referência para o curso, pois sendo profis-
sional bem aceito no mundo contábil, representava adequadamente o curso 
daquela Instituição. Para a sociedade, aquele aluno que saía à procura de 
emprego, tendo sido formado pela Universidade Federal de Sergipe, tinha 
maiores chances de ficar empregado. 

Ao mesmo tempo em que a falta de disponibilidade dos professores 
dificultava a estruturação do Departamento, também era motivo de orgulho, 
na visão de seus alunos, pois ter seus professores funcionários de órgãos 
públicos importantes, como: Receita Federal, Tribunal de Contas, CEAG 

41Concluiu o curso no ano de 1995, atuou como professor no curso técnico de contabilidade 
por pouco tempo. Entrevista concedida à pesquisadora em novembro de 2017.



155

42Nesta eleição o curso de Ciências Contábeis ainda não tinha constituído seu Colegiado 
de Curso, ficando assim a eleição sem validade.

(SEBRAE), entre outros, identificava que eles estavam sendo formados por 
profissionais de competência reconhecida no campo. 

Ainda sobre as eleições para formação do Colegiado de curso, o pro-
fessor Antônio José Brito de Goes também justificou que não sendo ele 
Contador, não se sentia com condições técnicas de analisar e dar pareceres 
sobre matérias da área de contabilidade. Assim, apenas os professores: 
Carlos Augusto dos Santos, Roberto Rodrigues dos Santos, Olímpio de 
Santana Filho e Romualdo Batista de Melo se encontravam possibilitados a 
participar do processo eleitoral. Após conclusão da eleição foram eleitos os 
primeiros professores representantes do curso de Ciências Contábeis para o 
Colegiado de Curso42 os professores Romualdo Batista de Melo, com cinco 
votos e Olímpio de Santana Filho, com seis votos. 

De acordo com os Arts. 89 a 101 das Normas do Sistema Acadêmico, 
Arts. 36 a 46 do Regimento Geral e da Resolução 04/80/CONEP, o Con-
selho de Departamento era composto pelos professores efetivos do curso 
de Ciências Contábeis e o Colegiado do curso de Ciências Contábeis era 
formado por dois professores do Departamento do curso de Ciências Con-
tábeis, eleitos pelo Conselho de Departamento; um professor representante 
do Departamento de Direito; um professor representante dos Departamentos 
que ministra créditos que não ultrapassam o total de 10, a ser definido pelo 
Conselho do Departamento e dois discentes do curso de Ciências Contábeis, 
indicados pelo Centro Acadêmico de Ciências Contábeis. 

Esses alunos, enquanto representantes dos discentes, tiveram participação 
significativa junto ao Colegiado. Raros foram os momentos que eles não 
participaram das reuniões do Departamento, apresentando e defendendo 
sempre as reivindicações dos alunos, pois o Colegiado de curso tinha como 
propósito buscar melhores condições para o alunado.   

Não foi fácil preparar os Planos de Ofertas de Disciplina, para manter a 
qualidade do ensino que tanto os professores defendiam, como também não 
foi fácil estruturar o Departamento durante alguns anos, um grande desafio 
para aqueles que muito lutaram para criá-lo. Outro desafio foi quanto à 
escolha do chefe de Departamento que, durante o período de 1991 a 1996, 
foi ocupado pelo professor Carlos Augusto dos Santos. A falta de disponi-
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bilidade dos demais professores contribuiu para esta situação, assim como 
explica o professor P643 do curso de Ciências Contábeis.

O professor Wilson Barbosa à época não tinha disponi-
bilidade porque tinha escritório, assim como os outros 
professores também não tinham disponibilidade, ficando 
assim o professor Carlos Augusto como chefe do De-
partamento por um número maior de tempo. (P6, 2017).

Mesmo com toda essa dificuldade de disponibilidade dos professores, 
o Departamento obteve conquistas relevantes para o curso como a criação 
do Laboratório de Práticas Profissionais em Contabilidade, que motivou a 
alteração da ementa e nomenclatura da disciplina Estágio em Contabilidade 
para Práticas Profissionais em Contabilidade. A relevância dessa alteração 
se deu pelo fato do Estágio em Contabilidade fora da Universidade ser uma 
atividade quase impossível de acontecer, pois as empresas não permitiam 
abrir a sua contabilidade para os estagiários44. 

Assim, para oferecer um aprendizado melhor para o alunato, o CCSA/
UFS sugeriu ao Conselho do Departamento do curso de Ciências Contábeis 
a criação do seu Laboratório de Prática Profissional em Contabilidade – 
LAPRAC, que funcionaria vinculado ao Laboratório de Práticas Profissio-
nais do CCSA. Portanto, com a criação do LAPRAC, era preciso fazer uma 
alteração na ementa da disciplina Estágio em Contabilidade:

Senhores conselheiros. Estamos trazendo ao conheci-
mento de Vossas Senhorias para discussão e deliberação 
Proposta de criação do Laboratório de Prática Profissional 
em Contabilidade, vinculado AL Laboratório de Prática 
Profissional do CCSA/UFS. Como é do conhecimento dos 
senhores membros há dois semestres que este departamento 
vem ministrando a disciplina ESTÁGIO EM CONTABI-
LIDADE utilizando as dependências do Laboratório de 

43Professor do curso de Ciências Contábeis. Entrevista concedida à pesquisadora em 
novembro de 2017.
44Informação foi obtida na Ata da reunião do Departamento de Ciências Contábeis, realizada 
no dia 21 de maio de 1993.
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Práticas Profissional do CCSA/UFS, sem que haja uma 
perfeita definição do seu espaço a ser ocupado. Isso tem 
causado alguns inconvenientes, principalmente porque ao 
mesmo tempo o espaço físico é ocupado quase sempre 
por outras atividades ligadas ao CCSA, o que provoca 
prejuízos que repercutem no aproveitamento dos discentes 
que estão recebendo treinamento (ATA DO CONSELHO 
DE DCC EM 09 DE AGOSTO DE 1990).

Desta forma, foi criado o Laboratório de Práticas Profissionais em Conta-
bilidade – LAPRAC, que tinha como objetivo principal abrigar as atividades 
de treinamento a ser ministrado aos discentes do Curso de Ciências Contábeis 
a partir da disciplina Estágio em Contabilidade, servindo também como su-
porte às atividades de extensão a serem desenvolvidas pelo Departamento. 
Sua administração estava sob a responsabilidade do Chefe do Departamento 
ou por um professor por ele indicado e referenciado pelo Conselho do De-
partamento, não se constituindo em uma atividade remunerada. 

No ano de 1993, na Universidade Federal de Sergipe, foi viabilizada a 
construção de alguns espaços físicos com o objetivo de implantar alguns 
projetos técnicos que o Centro de Ciências Sociais Aplicadas pretendia 
desenvolver na gestão do professor Napoleão dos Santos Queiróz. Entre 
esses projetos, encontrava-se a implantação do Escritório Técnico Profissio-
nal – ETÉCNICO e o Núcleo de Estudo e Pesquisa Contábeis – NEPESC. 

Assim, aos poucos, o Departamento do curso de Ciências Contábeis, foi 
se organizando, criando a sua própria identidade. O próximo passo seria a 
composição do seu corpo docente.

3.1 A composição do corpo docente

Apesar do curso de Ciências Contábeis apresentar, através da Resolução 
CFC nº 560/83, a prerrogativa de que seu aluno poderia exercer a função 
de professor após a graduação, não existia em sua Estrutura Curricular 
disciplina relacionada à docência, isso se justifica por ser um curso de 
bacharelado. Desta forma, podemos conjecturar que aquele indivíduo que 
desejasse, em algum momento, fazer parte de uma instituição de Ensino 
Superior e ministrar aulas no curso de Ciências Contábeis precisaria apenas 
acumular conhecimentos técnicos e domínio das práticas contábeis ou ainda 
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ter apenas o diploma de Bacharel em Ciências Contábeis, atitude justificada 
de acordo com o artigo 4º da Resolução n.º 20/77, do Conselho Federal de 
Educação – CFE, que: 

Estabelece que para o exercício do magistério superior, 
a qualificação básica e indispensável do docente será 
demonstrada pela posse de diploma de graduação expe-
dido por curso superior em que se ministre matéria ou 
disciplina idêntica ou afim, pelo menos no mesmo nível 
de complexidade daquele para a qual é indicado (CFE, 
Resolução nº 20/77).
 

E as experiências de vida desse professor? E toda a sua vivência em 
sua trajetória profissional? Sua preparação enquanto estudante? Será que o 
indivíduo que não obteve tempo suficiente para acumular essas competências 
teria as mesmas condições de assumir uma sala de aula em oposição a aquele 
indivíduo que buscou ter experienciado todas elas? Toda essa capacidade, 
os saberes docentes, fazem parte do seu processo de formação enquanto 
professor. Para Tardif (2014) “[...] o saber dos professores é plural, com-
pósito, heterogêneo, porque envolvem, no próprio exercício do trabalho, 
conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de fontes 
variadas e, provavelmente, de natureza diferente” (p. 18).

Porém, é preciso salientar que a formação do estudante de Ciências 
Contábeis é direcionada a formar profissionais liberais denominados de 
bacharéis, sendo que alguns profissionais, quando pretendem seguir a 
carreira docente, complementam sua formação recorrendo a cursos de 
especialização em Didática e Metodologia no Ensino Superior, já que a 
disciplina Didática e Metodologia não são ofertadas nos cursos Lato Sensu 
de Ciências Contábeis.

Ressalta-se que o processo de admissão do corpo docente na Universida-
de Federal de Sergipe-UFS, desde sua criação, deu-se através de concurso, 
como afirmou a professora P3: “Concurso Público para professores efetivos, 
mas havia professores substitutos, já que o número de vagas docentes não 
era suficiente para atender a demanda do curso” (P3, 2017). 

Neste aspecto, o processo de admissão acontecia quando da necessidade 
de substituição de algum professor. O Departamento reunia seu Conselho, 
apresentava a necessidade da substituição e era escolhida uma Comissão 
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para a seleção dos candidatos, composta por três professores do curso de Ci-
ências Contábeis e que tinha como responsabilidade proceder a todas as ações 
necessárias, assim como escolher, entre os membros, o Presidente da Comissão. 

O processo seletivo para professor substituto só acontecia quando um 
professor precisava se ausentar de suas atividades na Universidade, seja 
por motivo de licença para cuidar de sua própria saúde ou por afastamento 
para aposentadoria. O professor aprovado no processo seletivo firmava um 
contrato com a Universidade Federal de Sergipe pelo período equivalente 
ao retorno do professor substituído, que não podia ser superior a 12 meses. 
Findo esse prazo, o contrato era extinto e o candidato não tinha direito ao 
aviso prévio ou qualquer indenização. 

Já o primeiro processo seletivo para professor efetivo do Departamento 
do curso de Ciências Contábeis aconteceu apenas dois anos após a criação 
do mesmo, por conta da aposentadoria do professor Antonio José Brito de 
Goes e a exoneração do professor Romualdo Batista de Melo. Assim, o 
presidente do Conselho de Departamento, em reunião ocorrida no dia 26 de 
setembro de 1991, justificou a solicitação para abertura do concurso, sendo 
aprovada na reunião do dia 20 de junho de 1991 e apresentou a proposta 
para preenchimento das duas vagas em um único concurso. 

3.2 O currículo e o aluno

O aluno do curso de Ciências Contábeis da UFS procurava o curso na 
expectativa de, após estar formado, conseguir um emprego que lhe proporcio-
nasse uma situação financeira melhor. Na sua maioria, esses alunos vinham 
de famílias com baixo poder aquisitivo, com o desejo do filho se formar e, 
logo em seguida, trabalhar. Assim, entende-se que o atrativo principal do 
curso para que o aluno pudesse atingir esse objetivo era o seu currículo.

Portanto, o interesse para a entrada e permanência no campo das Ciên-
cias Contábeis se colocava como essencial na medida em que o discente 
se legitimaria pelo currículo, assim como a posição que seus docentes já 
possuíam no campo. É nesse contexto que serão apresentadas as alterações 
ocorridas no currículo, após a criação do Departamento e identificar qual 
o perfil desejado do aluno formado a partir daquele momento histórico.  

Nas leituras realizadas nas Atas de reunião do Departamento e nas en-
trevistas pudemos perceber o quanto os professores do curso de Ciências 



160

Contábeis da Universidade Federal de Sergipe estiveram atentos à qualidade do 
curso oferecido aos seus alunos e, assim, algumas alterações foram realizadas no 
currículo pelo Departamento. Porém, cabe ressaltar que “essas mudanças curricu-
lares ocorriam em função das orientações do MEC, que estabelecia as disciplinas 
do Currículo Mínimo”, como afirma a professora P3 (2017).

A primeira alteração realizada no currículo foi no ano de 1990, como 
demonstram as anotações feitas na Ata de Reunião do Conselho de Depar-
tamento, no dia treze de dezembro de 1990, com a criação da disciplina 
Contabilidade Pública II, que substituiu a disciplina Português Básico. As 
justificativas para esta substituição não foram apresentadas na Ata de Reu-
nião, porém ficou registrado que o professor Romualdo Batista de Melo foi 
contra essa ação. Ele demonstrou insatisfação com a proposta da substituição 
da disciplina Português Básico, pois defendia que era de suma importân-
cia a disciplina para os alunos de Ciências Contábeis. Como foi possível 
perceber na leitura das Atas, a substituição da disciplina e a distribuição de 
seus créditos foram momentos tensos nesta reunião, conforme relato abaixo 
extraído da Ata de 13 de dezembro de 1990:

[...] após inúmeras discussões pelos presentes, inclusive 
o prof. Romualdo Batista de Melo, expressando seu pro-
testo pela maneira com que foi elaborado o parecer para 
substituição da disciplina Português Básico, com seus 
créditos redistribuídos com disciplinas Contabilidade 
geral I e II, sem que fosse ouvido na qualidade de um dos 
professores, posicionando-se contrário a substituição da 
referida disciplina, pois entende ser necessária á formação 
dos alunos (ATA DCC DE 13/12/1990).

Sobre este tema, o Presidente do Conselho, o professor Carlos Augusto, 
demonstrou também a sua indignação com a atitude do professor Romualdo 
Batista de Melo:

[...] o presidente antes da votação chamou a atenção para 
a necessidade de se aproveitar a oportunidade que se 
apresentava da substituição da disciplina Português Básico 
com a distribuição dos seus créditos a disciplina do Depar-
tamento, visando com isso melhorar o curso de Ciências 
Contábeis dando maior eficiência à formação profissional 
dos alunos. Esclareceu ainda o senhor Presidente, a propó-
sito da manifestação do professor Romualdo, que a Pro-
posta do Colegiado de Curso de Administração e Ciências 
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Contábeis45 cujo Parecer fora dado pelo professor Olímpio 
de Santana Filho, expressava a conclusão a que chegou a 
Administração do Departamento e o Colegiado de curso 
após prolongada análise, inclusive ouvindo as opiniões 
de professores do Departamento Roberto Rodrigues dos 
Santos e Olímpio de Santana Filho, além da opinião do 
próprio chefe do Departamento por sinal o mais envol-
vido com a proposta por ser titular da disciplina que iria 
absorver a maior parte dos créditos(ATA DE REUNIÃO 
DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO DO DIA 13 
DE DEZEMBRO DE 1993).

Assim, percebe-se que mudar o currículo, mesmo que supostamente fosse 
para a melhoria do curso e benefício dos alunos, não foi tarefa fácil. Mas, 
será mesmo que essa mudança no Currículo tinha como maior objetivo o 
aprendizado do aluno? Talvez houvesse um interesse particular em adquirir 
mais disciplinas e com isso adquirir mais visibilidade dentro do Departa-
mento do curso de Ciências Contábeis, pois o professor Carlos Augusto era 
o professor que mais tinha horas, além de ser o Chefe do Departamento e 
ser de seu interesse ministrar a disciplina de Contabilidade Pública. Nesse 
contexto, Bourdieu explica que:

É no horizonte particular dessas relações de força es-
pecífica, e de lutas que têm por objetivos conservá-las 
ou transformá-las, que se engendram as estratégias dos 
produtores, a forma de arte que defendem, as alianças que 
estabelecem, as escolas que fundam, e isso por meio dos 
interesses específicos que são aí determinados (1996, p. 61)

E, neste sentido, o professor Romualdo, que àquela época também já era 
um professor experiente, certamente sabia da qualidade/perfil dos alunos que 
chegavam para o curso de Ciências Contábeis, por isso defendia enfaticamente 
a manutenção da disciplina Português Básico no currículo do curso. Afinal, 
formar contadores que soubessem falar e escrever corretamente a língua por-
tuguesa era, na visão dele, importante, assim como para o professor Carlos 
Augusto, possivelmente, ter mais uma disciplina também era importante para 

45Nesta época o Colegiado do Curso de Ciências Contábeis ainda não tinha sido criado, pelo 
CONEP/UFS.
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ele, na medida em que lhe daria mais visibilidade e representação do campo 
das Ciências Contábeis, ampliando seu campo de poder.

No ano de 1992, conforme consta em Ata de Reunião do Conselho de 
Departamento do Departamento de Ciências Contábeis, realizada no dia 7 
de maio de 1992, foi apresentado para apreciação e deliberação dos conse-
lheiros o projeto Didático-Científico do curso de Ciências Contábeis, nos 
termos estabelecidos pela Resolução nº 25/91/CONEP, o sistema de crédito 
da UFS, sendo aprovado. Segundo o presidente do Conselho de Departa-
mento, o Professor Carlos Augusto dos Santos:

[...] o mesmo é o resultado de discussão e sugestões sur-
gidas em reunião informal realizado anteriormente com a 
participação de todos os senhores conselheiros, informando 
ainda que apenas codificou as disciplinas, arrumando em 
seus pré-requisitos definindo a quantificação de créditos e 
ainda no que concerne à carga horária de cada disciplina 
do referido projeto (ATA DO CONSELHO DE DEPAR-
TAMENTO DO DIA 07/05/992).

Neste momento, o currículo do curso de Ciências Contábeis começou a 
passar por um processo de reestruturação. O Colegiado do Curso de Ciências 
Contábeis tinha a participação ativa dos representantes dos discentes que 
tinham voz e voto nas reuniões do Conselho de Departamento. Com relação 
ao novo currículo, o representante dos discentes apresentou àquele Conselho 
que os alunos estavam preocupados e intranquilos com o novo currículo, 
principalmente no que dizia respeito à disciplina de Estágio em Contabilidade. 

Diante dessas preocupações com a implantação do novo currículo, os 
alunos, através dos seus representantes legais, João de Deus Costa e Erathós-
thenes Menezes Júnior46, solicitaram ao Conselho de Departamento que fossem 
feitas outras reuniões para melhor esclarecer o novo currículo, inclusive os 
próprios alunos pretendiam apresentar sugestões com relação à disciplina de 
Estágio em Contabilidade e Português Básico. A proposta foi ouvida e aceita 
pelo presidente do Conselho, que ainda deixou claro para os alunos:

46Atualmente Professor e Coordenador do Curso de Ciências Contábeis da Universidade 
Federal de Sergipe.
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[...] em que pese o prazo exíguo dado pela Reitoria para 
ser encaminhado o Projeto do novo Currículo que estava 
de acordo com a solicitação e que sempre esteve aberto ao 
diálogo com os alunos e a prova inconteste é a presença des-
tes nesta reunião, por ele, presidente, convidados (ATA DE 
REUNIÃO DO CONSELHO DE 07 DE MAIO DE 1992).

No recorte extraído da Ata do dia 7 de maio de 1992, podemos perceber 
que existiu certa tensão por parte do presidente do Departamento com os 
representantes dos discentes, pois, de alguma forma, o presidente foi questio-
nado e pressionado por aqueles alunos a encontrar alternativa para a alteração 
das disciplinas e prestar melhores esclarecimentos sobre o novo currículo. 
E, desta forma, o campo foi estruturado de acordo com suas relações, entre 
as posições ocupadas pelos indivíduos e as instituições que determinaram 
a forma de suas interações.  Portanto, o que configura um campo são as 
posições, as lutas concorrenciais e os interesses (BOURDIEU, 1996). 

Quanto ao Estágio, o professor Manoel Messias justificou a inviabili-
dade da sua realização fora da Universidade dizendo que, “[...] nenhuma 
instituição-empresa abriria sua contabilidade para estagiário, porque seria 
mostrar toda sua vida contábil” (ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO DIA 21 DE MAIO 
DE 1992). O professor João Nepomuceno, que também discordava das 
alegações dos alunos, apresentou algumas indagações: se o estágio fosse em 
empresas, como se conseguiria? Como seria fiscalizado? Qual a deficiência 
do Estágio em Contabilidade feito na UFS? Indagações essas que não foram 
respondidas a contento pelos alunos. 

Com a Resolução nº 3/92 do Conselho Federal de Educação - CFE, a 
nova proposta do projeto Didático-Científico, já aprovado pelo Conselho 
de Departamento, precisou receber algumas adaptações do seu conteúdo às 
normas. Apenas alguns pontos sofreram alterações quanto ao currículo já 
existente. No anterior, os 180 créditos eram distribuídos da seguinte forma: 
para as disciplinas obrigatórias, 155 e as optativas 25. O novo currículo 
passou a ter 168 para as disciplinas obrigatórias e 12 para as disciplinas 
optativas. A duração do curso antes era no mínimo quatro anos e meio e no 
máximo nove anos e meio, e um período médio de integralização de cinco 
anos, já o novo currículo ficou com no mínimo 5 anos e no máximo 7 anos. 
O total das horas também permaneceu o mesmo 2.700, porém no novo 



164

currículo essas horas ficaram distribuídas da seguinte forma: 2.520 para as 
disciplinas obrigatórias e 180 para as disciplinas optativas; 10 períodos e 
quanto aos créditos no semestre o mínimo era de 8 e o máximo de 22, no 
novo passou a ser 24 créditos por período, no máximo.

O novo currículo foi implantado apenas no primeiro semestre do ano 
de 1994 e, tomando-se por base as inquietações dos alunos, questiona-se: e 
como ficou a situação dos alunos que não tinham concluído as disciplinas 
do antigo currículo? Essa era uma das preocupações dos discentes diante da 
implantação do novo currículo a partir do primeiro semestre de 1994. Para 
esclarecer tal situação, foi sugerida pelo Colegiado a proposta de realiza-
ção de um Período Letivo Especial para aqueles alunos que eram possíveis 
concludentes dos períodos 1993/2 e 1994/1, com o objetivo de atender às 
necessidades deles. 

Apesar das reivindicações dos alunos em realizar as aulas de Estágio em 
Contabilidade fora da Universidade Federal de Sergipe, no Departamento 
já existia um Laboratório de Práticas Profissionais, sua criação surgiu como 
sugestão do Diretor do CCSA, tendo em vista que o Departamento já se 
utilizava do espaço físico do Laboratório de Prática Profissionais do próprio 
CCSA. Diante deste fato, a disciplina Estágio em Contabilidade sofreu alte-
rações na sua ementa e na sua nomenclatura, passando a se chamar Práticas 
em Contabilidade e passou a ter a seguinte ementa: treinamento prático a 
ser ministrado no Laboratório de Prática Profissional em Contabilidade, 
desenvolvido em módulos, tais como: I – Constituição de Empresas e Or-
ganização da contabilidade; II- Contabilidade Mercantil; III- Contabilidade 
Industrial. Sobre a disciplina Práticas em Contabilidade o professor P1, 
do curso de Ciências Contábeis, revisitou a sua memória e nos conta que:

[...] depois nós conseguimos incluir no currículo como 
disciplina obrigatória. Primeiro era, era optativa e depois 
nós trocamos, conseguimos trocar como obrigatória no 
currículo. Porque a gente entendia isso, mas rapaz eu en-
sinava na sala de aula prática mesmo, Geral I era prática 
mesmo, uma prova..., a última prova era um fechamento 
de balanço... (2017)

A criação do Laboratório de Práticas em Contabilidade foi a realização 
de um desejo antigo daqueles professores por perceberem o quanto era 
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importante os alunos vivenciarem a prática durante o processo de sua for-
mação, diante da dificuldade que as empresas apresentavam em possibilitar 
o acesso dos estudantes à sua contabilidade, além da falta de professor para 
supervisionar os alunos em seus estágios fora da Universidade. Estes fatos 
também eram reconhecidos pelos discentes.

Apesar de toda movimentação dos representantes dos discentes, que 
demonstravam comprometimento com os assuntos diretamente relacionados 
aos estudantes, identificou-se, através de entrevistas com ex-alunos, que 
alguns estavam alheios a toda essa movimentação. Assim, surge o seguinte 
questionamento: por que esses momentos passavam despercebidos? 

Na tentativa de buscar uma resposta, trazemos aqui a narrativa de um 
aluno quando, durante a entrevista, perguntamos a ele se tinha lembranças, 
sendo ele admitido na Universidade no ano de 1990. Com relação às altera-
ções no currículo, A1 relata em suas memórias o seu desejo àquela época: 

Antes da faculdade é... você nem se dedicava a estudo nem 
nada, de uma hora para outra, eu trabalhava no comércio e 
eu pensando. Poxa! Eu vou ficar aqui vivendo aqui a vida 
toda vivendo no comércio. Falei com meu pai, com minha 
mãe na época e fiz isso. Paguei um cursinho, um ano, com 
o dinheiro que eu recebi e fiquei um ano sem trabalhar 
só estudando ai fiz... me inscrevi pro curso... na verdade 
eu queria Direito, mas aí eu fiquei pensando não, eu não 
vou passar em Direito, e aí eu peguei e fiz o vestibular na 
época para Ciências Contábeis passei no primeiro período 
de Ciências Contábeis, é isso que eu não lembro de muita 
coisa, porque assim, naquela época minha cabeça tava 
pegando fogo para ser alguma coisa. Entendeu? Porque eu 
não entrei na Universidade logo, é... como esses meninos, 
meninas tudo novinho com 16, 17 (2017).

Neste sentido, podemos entender que o aluno do curso de Ciências Con-
tábeis, à época, era atraído pela perspectiva de melhoria de vida. O curso lhe 
possibilitava entrar no serviço público pelo concurso, assim, eles talvez se 
motivavam muito mais pela estabilidade que o serviço oferecia do que pelo 
fato de exercer a atividade de contador. O entrevistado A1 ainda destacou: 

É que..., na época, na época havia uma febre de de do curso de con-
tabilidade por que eram muitos concursos, na área de contabilidade, na 
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época entendeu? Então assim, essas pessoas todos que eu já conhecia todo 
mundo corria para contabilidade não por que queria abrir o escritório, mas 
era por que era, era, era, o curso da vez, você tinha concurso de Auditor, 
concurso de Técnico da Receita Federal, você tinha de AFTC também da 
Receita Federal, você..., os concurso de Banco tudo tinha contabilidade, 
então assim, todo mundo via uma oportunidade em quem estivesse na 
contabilidade, tava praticamente com um, um emprego público garantido. 
Até os próprios professores dos cursinhos, onde eu fiz, que na época foi 
um cursinho chamado Objetivo de São Paulo, entendeu? Que eu fiz neste 
cursinho, era uma proposta deles muito boa, os professores diziam: ó vocês 
que vão fazer contabilidade vocês estão no curso certo porque a quantidade 
de concursos é muita e eu fui nesse pensamento, escolhi a contabilidade 
nesse pensamento, já hoje é diferente né? (A1, 2017)

Mas, tinham outros alunos que conseguiam perceber esses fatos, por 
mais que não tenham refletido algo em sua vida estudantil, como nos conta 
a aluna A347: 

houve mudança, é... eu acho que nu... faltando um ou dois 
anos para conclusão, houve algumas mudanças, e... teve 
colegas que conseguiram acelerar o curso, e... as matérias 
que foram...não, não teve muita mudança substancial para 
mim, foram equivalentes, trocou psicologia por filosofia, 
trocou uma matéria por outra [...] teve matérias de con-
tabilidade que se equivaleram mas, pra mim, eu já tinha 
feito então não houve mudanças ... (A3, 2017).

Já aluna A248, mesmo tendo sido admitida na Universidade no ano de 
1991 e as mudanças efetivamente ocorridas a partir de 1992, quando per-
guntamos se houve alterações no currículo ela relatou: “veja eu já entrei 
em 91, ele já estava separado, então é, é eu não, não lembro de nenhuma 
alteração quando eu entrei ou durante o curso” (A2, 2017).

47Concluiu o curso no ano de 1996. Nunca trabalhou com contabilidade e atualmente é 
funcionária da Caixa Econômica Federal, admitida em junho de 2004. Entrevista concedida 
à pesquisadora em novembro de 2017.
48Concluiu o curso em 1996, trabalhou por um período de um ano com contabilidade e 
atualmente é Técnica Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral - TRE. Entrevista concedida 
à pesquisadora em novembro de 2017.
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É perceptível nessas narrativas dos discentes que, para aqueles que se 
sentiam em uma condição financeira inferior aos padrões da sociedade da 
época, o caminho escolhido dava a eles a perspectiva de uma melhoria de 
vida, conquistar o curso superior. Como relata o próprio aluno A1, “o curso 
de Ciências Contábeis era o mais procurado por aqueles que desejavam 
muito mais do que ter uma formação, era ter a possibilidade de mudar de 
vida”. (A1, 2017).

Portanto, após analisar as narrativas dos professores, ex-professores e 
ex-alunos, as alterações realizadas no currículo do curso de Ciências Contá-
beis, após a criação do seu Departamento, podemos afirmar que o perfil do 
aluno que se desejava formar era de um indivíduo que estivesse preparado 
para enfrentar o mercado de trabalho. Foi possível perceber também que o 
alunado do curso de Ciências Contábeis vinha de uma classe econômica que 
precisava trabalhar e estudar e a busca por este curso estava mais voltada 
para a possibilidade de uma melhoria no nível social. Para Elias:

Toda sociedade grande e complexa tem, na verdade, as 
duas qualidades: é muito firme e muito elástica. Em seu 
interior, constantemente se abre um espaço para as decisões 
individuais. Apresentam-se oportunidades que podem ser 
aproveitadas ou perdidas. Aparecem encruzilhadas em 
que as pessoas têm de fazer escolhas, e de suas escolhas, 
conforme sua posição social pode depender seu destino 
pessoal imediato, ou o de uma família inteira, ou ainda, 
em certas situações, de nações inteiras ou de grupos dentro 
delas (1994, p. 48).  

Desta forma, entendemos que foi baseando-se nestas oportunidades, 
nos desafios propostos pela sociedade da época, que o Departamento do 
Curso de Ciências Contábeis pensou no momento de realizar as alterações 
no currículo do curso. Vale ressaltar que o MEC determinava um currículo 
básico para o curso, objetivando preparar esse aluno para o mercado de 
trabalho. Ressalta-se, também, que o seu corpo docente era constituído por 
profissionais de renome no campo da contabilidade sergipana e esse fato, 
com certeza, tinha uma importância muito grande, quando esse aluno saia 
em busca de um emprego.
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4. Apreciações finais

Durante as entrevistas foi possível observar que os professores procu-
ravam responder às perguntas sem deixar claro o que realmente os inco-
modavam em relação ao período em que os cursos estavam juntos em um 
mesmo Departamento. Essas tensões não foram possíveis de serem detectadas 
diretamente nas declarações dos professores, mas foi possível perceber nas 
entrelinhas, expressões faciais, suspiros, pausas no momento em que era 
feita a pergunta de como se dava essa convivência, dando a entender que 
ela não era tão tranquila assim. 

Sobre os desafios enfrentados pelo Departamento do curso de Ciências 
Contábeis, constituir o corpo docente foi o primeiro deles. Certamente não 
foi uma tarefa fácil para aquele Departamento recém-criado, primeiro, pela 
falta de interesse dos contadores em assumir uma sala de aula, segundo, o 
concurso para professor efetivo só acontecia por motivo de falecimento ou 
aposentadoria, outro problema era o número permitido de professores para 
aquele curso, apenas dez.

Com as alterações no currículo do curso, o aluno, ao se formar, suposta-
mente estava preparado para enfrentar o mercado de trabalho ou até mesmo 
para fazer um bom concurso. Essa era a referência que se tinha à época do 
curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Sergipe.

A contribuição desta pesquisa no âmbito da História da Educação foi de 
despertar nos alunos de graduação do curso de Ciências Contábeis a curio-
sidade de entender um pouco a trajetória da implantação de um curso de 
ensino superior em seu estado e a evolução do mesmo. Logo, acreditamos 
que este trabalho não finaliza aqui, visto que, apenas deixamos rastros his-
tóricos sobre o ensino superior de Ciências Contábeis no Estado de Sergipe.
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1. Introdução

Muitos estudos e registros históricos descrevem a implantação da En-
fermagem Moderna no Brasil apresentando seu contexto e as personagens 
envolvidas. É de conhecimento difuso que o modelo Nightingaleano, iniciado 
na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, tornou-se o modelo hege-
mônico nos Estados Unidos da América (EUA), no início do século XX. A 
Enfermagem Moderna Nightingaleana foi trazida para o país a partir dos 
convênios estabelecidos entre o governo brasileiro e a Fundação Rockefeller 
para o desenvolvimento da chamada Missão de Cooperação Técnica para o 
Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil – mais conhecida como Missão 
Parsons (CARVALHO e VIEIRA, 2016; SAUTHIER E BARREIRA, 1999).

As primeiras décadas do século XX foram um período de hegemonia das 
políticas de saúde pública voltadas para o controle das epidemias. A Reforma 
Sanitária de Carlos Chagas, diretor do Departamento Nacional de Saúde Pú-
blica (DNSP), tinha entre suas metas a criação de um Serviço de Enfermeiras 
e a de uma Escola de Enfermeiras tal qual conheceu nos EUA (CARVALHO, 
2008; PADILHA et al, 2020). 

A partir do acordo firmado entre Brasil e EUA, a formação profissional 
em enfermagem foi introduzida no país tendo por base os padrões do modelo 
anglo-americano. A influência e a gerência das enfermeiras norte-americanas 
Ethel Parsons e Clara Louise Kieninger, respectivamente, na Superintendência 
de Enfermagem e na direção da Escola de Enfermeiras do DNSP, garantiram 
a implementação das recomendações do Relatório Goldmark para o ensino de 
enfermagem, consolidado nos decretos e regulamentos deste Departamento. 
O relatório, publicado em 1923, ao apresentar um estudo sobre a Educação 
em Enfermagem norte-americana, discorria, entre outros aspectos, sobre a 
organização de um grupo subsidiário de enfermagem e os aspectos que dife-
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renciavam estes profissionais dos enfermeiros (FREIRE et al, 2007; FREIRE 
e AMORIM, 2008). 

Assim, observa-se que a enfermagem nos EUA já no início do século 
XX estava constituída por categorias marcadas pela distinção hierárquica de 
acordo com o seu nível de escolaridade. E esta lógica, guardadas as devidas 
proporções histórico-sociais, vai se reproduzir no Brasil. É significativo ob-
servar que tal distinção hierárquica também se fez presente na própria Escola 
inaugurada por Florence, na Inglaterra, em 1860, quando institui dois grupos 
de alunas – Lady nurses e Nurses – legitimando uma hierarquia institucional. 

As ladies nurses eram destinadas aos serviços dos hospitais para ocupa-
rem posições de chefia em enfermarias e superintendência, bem como treinar 
aprendizes, as nurses para o cuidado propriamente dito. Em outras palavras, 
observa-se que a Enfermagem vivia uma dicotomia entre o administrar e o 
cuidar desde seus primórdios. Enquanto as nurses executavam o trabalho 
manual na Enfermagem moderna, as ladies nurses, eram preparadas para o 
ensino e a supervisão do pessoal, em nome de um saber teórico mais profundo 
da profissão, realizava as tarefas ditas "intelectuais" (PORTO, 2009). 

Antes de nos debruçarmos nas questões históricas que envolvem a criação 
do Curso Técnico de Enfermagem, cumpre registrar que em 1948, cogitou-se 
a inserção de uma nova categoria, qual seja, a de técnicos de enfermagem 
(CARVALHO, 2008). Mas foi só a partir da promulgação da Lei 775/49, que 
efetivamente passou a existir um novo integrante na equipe de enfermagem, 
entretanto a categoria agregada foi o auxiliar de enfermagem. 

A Lei dispunha que o ensino de enfermagem compreenderia dois cursos 
ordinários: Curso de enfermagem e Curso de auxiliar de enfermagem, com 
duração de 36 meses e 18 meses, respectivamente. Havia uma lacuna entre 
ambos os cursos, pois um se encontrava em nível superior e o outro no nível 
primário. Este espaço intermediário foi preenchido com a promulgação da 
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961 (LDB/61) 
que instituiu o curso “técnico de grau médio” (BRASIL, 1949; BRASIL, 
1961; CAVERNI, 2005).  

Esta organização marca o início da divisão técnica e social do trabalho 
de enfermagem no Brasil em que coube ao enfermeiro, enquanto trabalhador 
intelectual que administra, supervisiona e ensina, manter para si o trabalho 
de gerência e controle; enquanto aos demais exercentes da enfermagem, o 
trabalho prático (ALMEIDA e ROCHA, 1986; MELO, 1986). 
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2. Trajetória da educação profissional e tecnológica da en-
fermagem – contexto histórico e bases legais ao longo do 
século XX

A educação profissional e tecnológica na área da enfermagem apresenta 
estreita relação com a trajetória histórica da educação no Brasil. A primeira Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) foi debatida e elaborada 
a partir da constituição de 1946, no contexto de redemocratização do país logo 
após a queda do Estado Novo (1937-1945). Entretanto, só foi promulgada em 
1961, com o n° 4.024, e duas vezes reformulada: pela Lei nº 5.692/1971 e pela 
Lei nº 9.394/1996 (SAVIANI, 1997 e 1999).

Até que ocorresse a promulgação da primeira LDBN em 20 de dezembro 
de 1961, a enfermagem era considerada uma profissão com características 
próprias que justificavam uma legislação à parte, haja vistas as legislações 
vigentes até então, dentre elas destaca-se a Decreto-lei nº 20.109 de 1931 
que definia as condições para a equiparação das escolas de enfermagem no 
Brasil, conhecida como “Lei do Padrão Anna Nery” (SANTOS et al, 2020); 
o Decreto nº 22.257 de 1932, que possibilitou às religiosas, direitos iguais 
aos das enfermeiras diplomadas por meio de comprovação de prática (GO-
MES et al, 2005); e a própria Lei 775/49, que justificada pela insuficiência 
de pessoal da enfermagem num momento de ascensão da industrialização 
do país, definiu a criação do auxiliar de enfermagem como categoria pro-
fissional (LOPES et al, 2016).

O crescimento da legislação de educação e a demanda para o controle da 
profissão geraram na Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) – pri-
meira entidade representativa da Enfermagem desde 1926 – a necessidade de 
criar as Comissões Permanentes de Legislação e Educação no ano de 1939. O 
grupo que compunha estas comissões trabalhava no sentido de regulamentar 
o ensino e a prática de enfermagem (CARVALHO, 2008).

No início da década de 1940 a política desenvolvimentista exigiu vá-
rias reformas no sistema de ensino para atender a demanda econômica do 
país. A 2a Guerra Mundial acelerou a industrialização no país, em especial, 
a produção de bens de consumo e de produtos manufaturados, devido à 
redução de produtos importados. As políticas econômicas beneficiaram 
parte da camada popular da sociedade brasileira, com a formação da mão-
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-de-obra operária, através da criação de cursos profissionalizantes. Dentre 
vários Decretos-Lei publicados pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas, 
vale destacar os referentes ao ensino técnico-profissional que formavam 
mão-de-obra qualificada, em especial, para as áreas comercial, agrícola e 
industrial. Os Serviços Nacionais de Aprendizagem, conhecido como Sis-
tema S (SEBRAE, SENAI, SENAC, etc.) funcionaram paralelamente ao 
sistema de ensino oficial, pois o governo precisava formar em larga escala 
profissionais de nível médio, para garantir a expansão das áreas da economia 
do país (FAUSTO, 1996, 2001; PALMA FILHO, 2010). 

Ao longo dos anos de 1950 e 1960, as lideranças de enfermagem estavam 
envolvidas no processo de consolidação do curso de enfermagem no ensino 
superior e consequente, fortalecimento da profissão. Tal engajamento tinha 
relação com o esforço empreendido em realizar o estudo denominado “Le-
vantamento de Recursos e Necessidades de Enfermagem”, que aconteceu 
no período de 1956 a 1958, tendo sua versão final sido publicada em 1960, 
e que demonstrava a escassez de recursos humanos na profissão. Este foi um 
estudo inédito no país que serviu de subsídio para as líderes da enfermagem 
argumentassem com legisladores, governantes e outras autoridades sobre 
a necessidade da criação de mais uma categoria na enfermagem (SECAF e 
SANNA, 2003; FREIRE, 2011; MALTA, 2014a). 

Vale ressaltar que o relatório final do levantamento apontou déficit sig-
nificativo de pessoal de enfermagem, como também número insuficiente de 
escolas: em 1956 havia 33 escolas de enfermagem que ofereciam o Curso 
de Enfermagem Geral e 43 escolas que ofereciam o Curso de Auxiliar de 
Enfermagem, sendo que 19 delas tinham o Curso de Auxiliar vinculado à 
Escola de Enfermagem (CARVALHO, 2008; MALTA et al, 2014a e 2014b). 

Concomitante a esta investigação, havia a vigilância na elaboração do 
projeto da LDB que redefiniria a educação nacional em três níveis, estabelecia 
a formação de técnicos em diversas áreas, abrindo precedente da inserção 
do nível técnico de enfermagem o que reacendeu as discussões entre as 
lideranças da ABEn, que buscavam melhorias no ensino de enfermagem e 
na qualidade de formação do pessoal de enfermagem (CARVALHO, 2008; 
AZEVEDO, 2008).

De fato, com a evolução do complexo médico-industrial promovido pelo 
governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) houve aumento do consumo 
de bens e serviços de saúde, entretanto não havia enfermeiros suficientes 
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para atender a demanda. Era necessário ampliar o número de profissionais 
da enfermagem rapidamente para atender o mercado de trabalho, porém o 
curso de graduação era longo enquanto o nível médio era mais rápido, exigia 
menor investimento para atender esse contexto de crescimento. Este fator 
atrelado à legislação educacional que definia:“Art. 2º. A educação, dever 
da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho” levaram à criação do Curso Técnico de Enfermagem (BRA-
SIL,1996; FAUSTO, 1996). 

 A educação tecnológica passou por um processo de mobilização de 
lideranças da enfermagem representados por duas correntes (de oposição, 
liderada por Edith Magalhães Fraenkel e a de apoio, liderada por Haydée 
Guanais Dourado) para criar e implantar o curso técnico no campo da en-
fermagem. Cabe destacar que havia a Comissão de Educação da ABEn a 
qual trabalhava junto aos legisladores com o objetivo de ampliar a formação 
de técnico em nível médio para outras áreas além da agrícola, comercial 
e industrial, especificadas no artigo 47 da LDB em andamento à época 
(AZEVEDO, 2008; CAVERNI, 2005). 

Alguns fatores foram considerados para que houvesse a inserção de um 
novo membro na equipe de enfermagem, quais sejam: o aumento do número 
do curso de auxiliares de enfermagem não foi o suficiente para atender a 
demanda da área da saúde, permanecendo a carência; as funções acumuladas 
pelas enfermeiras aumentavam e estas delegavam aos auxiliares, o que não 
era adequado; presença de atendentes de enfermagem sem qualificação (estes 
desejavam ascensão); a urgência de se ter profissionais qualificados para 
atender a demanda e o desenvolvimento tecnológico dos hospitais; o desejo 
de algumas enfermeiras que seus auxiliares progredissem na carreira. Tais 
fatores foram argumentos utilizados pelas enfermeiras para que o curso de 
nível técnico de enfermagem fosse criado (AZEVEDO, 2008).  

A criação do curso de técnico de enfermagem não foi facilitada pelas 
lideranças de oposição da enfermagem. Assim, como a criação do curso de 
auxiliar de enfermagem, pois defendiam que a criação de mais uma categoria 
confundiria a sociedade. Algumas esclareciam que o técnico poderia até ser 
uma opção, porém mais no futuro, quando a enfermagem de nível superior 
estivesse mais consolidada e reconhecida pela sociedade (AZEVEDO, 2008). 
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Destacavam também as atribuições dos técnicos de enfermagem, que 
eram muito próximas da enfermeira; diferente do auxiliar de enfermagem 
que tinha a função de auxiliar, sem tantas responsabilidades como da en-
fermeira. Defendiam, principalmente as enfermeiras líderes paulistas, que 
quanto mais fosse o nível elevado da enfermeira, mais se aproximaria e seria 
reconhecida como outras profissões de nível superior. O objetivo principal 
era assegurar a profissão no nível superior e evitar que a ampliação das 
categorias diminuísse o status da enfermagem. 

  No que se refere à evolução do ensino, este aconteceu, com a pro-
mulgação da lei 5540 de 28/11/1968 que fixou nova organização para o 
funcionamento do ensino superior em articulação com a escola média, 
complementada pelo decreto-lei 464/02/1969 e lei 5692 de 11/08/71, que 
fixou diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus. Portanto, 
considera-se essas leis e mais os artigos em vigor da lei 4024/61 as respon-
sáveis por todo o sistema educacional do país.  

Esse período se estendeu e em 1971, o governo militar instituiu a Refor-
ma do Ensino de 1º e 2º Graus (atual Ensino Fundamental e Ensino Médio) 
por meio da Lei 5.692, com foco na profissionalização, o que colaborou 
ainda mais para a implantação do técnico de enfermagem. De acordo com 
a legislação, as escolas públicas e privadas desse nível deveriam tornar-
-se profissionalizantes (BRASIL, 1971).  Essa medida se restringiu em 
grande parte às escolas públicas que submetidas à exigência, procederam 
as adaptações. Por outro lado, propiciou o surgimento de novos cursos na 
rede privada de ensino e não necessariamente em escolas estruturalmente 
de nível médio, essas mantinham o ensino secundário como preparo para a 
universidade, reforçado pela percepção da sociedade sobre tal questão. O 
que predominava era a criação de cursos de auxiliares de enfermagem além 
de, no campo profissional existir grande quantidade de atendentes. Fatos 
esses que inferiam na qualidade da assistência prestada.

Na falta de êxito na implantação do ensino profissional em âmbito geral, 
promulgou-se a Lei nº 7.044, de outubro de 1982 que extinguiu essa obri-
gatoriedade e restabeleceu a modalidade de educação geral. A presente Lei 
normatizou o arranjo conservador que já vinha sendo praticado nas escolas, 
reafirmando a concepção do ensino médio para os já socialmente incluídos 
nos benefícios da produção e do consumo (WERMELINGER, MACHADO, 
AMÂNCIO FILHO, 2010).
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Em meados da década de 1980 teve início o processo de reconstrução 
dos direitos sociais e políticos dos cidadãos, os quais foram usurpados dos 
mesmos durante as duas décadas anteriores, devido à submissão do Estado 
ao jugo militar. O país encontrava-se em um processo de transição demo-
crática que, apesar da evidente hegemonia conservadora, coexistia com os 
movimentos sociais ativos. Neste período de transformações em diferentes 
áreas do Estado brasileiro, vários movimentos em prol de políticas que 
ampliavam os direitos sociais tomavam forma, entre eles o da saúde. Tanto 
que o Sistema de Saúde Brasileiro passava por importantes transformações 
de caráter econômico e político, culminando com propostas de mudanças 
do modelo de assistência vigente, centrado nos aspectos curativos (XA-
VIER, 2010). Nesse bojo, qualificar a força de trabalho se fazia relevante 
e era necessário angariar maior reconhecimento para os trabalhadores de 
nível técnico, considerando que estes atuavam nos serviços de saúde com 
precária qualificação. 

Nesse cenário, destaca-se o Programa de Formação em Larga Escala 
de pessoal de Nível Médio e Elementar para os serviços básicos de saúde, 
também conhecido como Projeto Larga Escala (PLE), idealizado pela enfer-
meira Izabel dos Santos (personagem de grande importância e relevo na luta 
pela profissionalização dos trabalhadores de nível médio e fundamental da 
saúde), fruto do processo de reformulação dos serviços de saúde. Consistia 
em estratégia de formação e experiência pedagógica, visando qualificar a 
força de trabalho do setor saúde, em consonância com os ideais da Reforma 
Sanitária Brasileira, que propunha a democratização do sistema de saúde, 
bem como mudanças na prática profissional dos trabalhadores deste setor 
(GRYSCHEK et al, 2000; PEREIRA e RAMOS, 2006; BASSINELLO e 
BAGNATO, 2009). 

3. Avanços na perspectiva formativa do profissional Téc-
nico de Enfermagem: vislumbrando novos rumos para o 
século XXI

A história da Educação Profissional em Saúde tem seu marco nos anos 
de 1980, que foi caracterizado por lutas sociais, período de processo de 
redemocratização do Brasil após a Ditadura Militar (1964-1985), que se 
consolidou completamente com a promulgação da Constituição Federal, 
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em 5 de outubro de 1988, no governo de José Sarney (1985-1990).  A Car-
ta Magna estabelecia direitos aos cidadãos brasileiros, principalmente aos 
menos favorecidos. A saúde passou a ser assegurada como direito social, 
ao lado da educação, do trabalho, do lazer, da segurança, da previdência 
social, do transporte (RUIZ, 2003).  

Nesse período o movimento de Reforma Sanitária se fortaleceu e teve 
significativa importância nas políticas de saúde, destacando-se a 8ª Confe-
rência Nacional de Saúde, em 1986, que preconizou a unificação do Sistema 
de Saúde através de descentralização e hierarquização da assistência pelo 
sistema de referência e contra referência (MANSUR, 2001).

Na direção do processo de reconstrução dos direitos sociais e da reabertura 
política foi promulgada a Constituição Federal Brasileira (CFB), em 1988, 
sendo um marco para as transformações rumo à democracia e as conquistas 
junto às políticas sociais, entre elas a educação. A Constituição assegurou a 
elaboração de uma nova LDB que fosse capaz de melhor organizar e nor-
matizar o sistema de ensino. A educação não ficou restrita a um único tópico 
específico na CFB, mas permeou outras temáticas como, por exemplo, direitos 
e garantias fundamentais, no capítulo sobre a família (XAVIER, 2010) 

A década de 1990 sofreu grande influência de organismos internacio-
nais que interferiram no processo de expansão e organização do ensino 
brasileiro, articulando-o aos aspectos econômicos vigentes no país através 
da globalização e adoção das políticas neoliberais aliando o país à mo-
dernização mundial. A educação profissional passou por reformulações 
para se alinhar à concepção neoliberal e sobretudo atender o mercado de 
trabalho. (XAVIER, 2010). 

Logo, a educação, em nosso país, é regulamentada pela Constituição 
Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
no 9.394, de 20/12/1996). Encontra-se organizada em dois níveis, Educação 
Básica e Educação Superior e em duas modalidades, educação de jovens e 
adultos e educação especial, estabelecendo-se ainda, e com a mesma classi-
ficação de modalidade, a Educação Profissional complementar à Educação 
Básica (BRASIL, 1996).

A LDB/1996 nos artigos 39 a 42, concebe a educação profissional 
integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tec-
nologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
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produtiva, a ser desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por 
diferentes estratégias de educação continuada, na perspectiva do exercício 
pleno da cidadania.

Para normatizar o ensino profissional constante da LDB foi promulgado 
o Decreto no2208 de 17 de abril de 1997 que o regulamentava. O ponto 
mais significativo desta regulamentação estava atrelado ao fato de não po-
der mais criar cursos exclusivamente de Auxiliar de Enfermagem. Novos 
rumos foram delineados para os profissionais desta categoria de forma que 
este deveria equiparar a sua formação a do Técnico de Enfermagem. Para 
tanto, o curso de Técnico de Enfermagem passou a ser estruturado em dois 
Módulos, a saber, o módulo I de auxiliar de enfermagem com duração de 
um ano quando o aluno recebe a certificação; e o módulo II, de caráter 
complementar, com duração de seis meses, para finalizar os estudos para 
Técnico de Enfermagem quando o aluno recebe o diploma. Cada módulo 
apresenta terminalidade para efeito de qualificação profissional. 

O auxiliar de enfermagem mesmo que tivesse feito o seu curso em outra 
instituição e tivesse cursado o Ensino Médio, poderia pleitear aproveita-
mento de estudos e fazer a complementação para Técnico de Enfermagem 
em qualquer estabelecimento de ensino, desse modo estaria habilitado, 
desde que o prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo não 
excedesse cinco anos. Esta organização prevaleceu até 2012, quando no-
vas normatizações emanadas do Ministério da Educação foram criadas e 
estabeleceram uma nova ordem no âmbito da educação profissional. Nesse 
ínterim entre as legislações normatizadoras do ensino profissional na área 
da enfermagem, as contratações de exercentes sem qualificação legal con-
tinuava acontecendo. 

Frente ao contexto de precariedade na formação de pessoal era premente a 
tomada de decisão pelo Ministério da Saúde de estratégias para qualificá-los 
de modo a atender os preceitos da Reforma Sanitária e também atender as 
legislações específicas da enfermagem que já não amparava o exercício legal 
de pessoal de enfermagem sem as condições mínimas para a sua formação. 

Isso posto, instituiu-se em outubro de 1999, com funcionamento efetivo 
de 2000 até 2005, o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da 
Área de Enfermagem (Profae) que passou a ser uma das mais importantes 
políticas do Ministério da Saúde (MS) voltada para a qualificação da força 
de trabalho do setor. O PROFAE nasce pela recorrente necessidade de qua-
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lificação dos atendentes e a profissionalização da Enfermagem. A sua origem 
tem similaridade com o Projeto Larga Escala. Bem como, a sua implementação 
foi resultante de articulações do MS com o Ministério da Educação e com o 
Ministério do Trabalho e Emprego. Internacionalmente, o Ministério da Saúde 
(MS) articulou-se com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
para a viabilização de cooperação financeira, e com a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), para o estabelecimento 
de cooperação técnica (MS, 2002; ÁVILA, 2004; CÊA et al, 2007). 

O projeto oferecia oportunidades de profissionalização em grande es-
cala, visando atingir cerca de 225 mil auxiliares e 90 mil técnicos de en-
fermagem, na qualificação de auxiliares e atendentes de enfermagem, na 
complementação da formação de auxiliares e técnicos de enfermagem e 
complementação do ensino fundamental de atendentes de enfermagem. O 
curso de técnico de enfermagem era previsto para ser desenvolvido em 12 
meses, com carga horária de 1.100 horas. O curso de complementação da 
qualificação profissional (para técnico e auxiliar de enfermagem) deveria ser 
executado no prazo entre cinco e dez meses. Por fim, a complementação do 
ensino fundamental tinha a duração média de 18 meses (CÊA et al, 2007). 

4.  As primeiras décadas do século XXI - A ampliação do 
conhecimento para um novo porvir

O curso Técnico em Enfermagem pertence à área Ambiente e Saúde do 
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, podendo ser realizado articulado 
ou de modo subsequente ao nível médio (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
2016). 

As legislações que continuam a reger o Curso Técnico em Enfermagem 
enquanto ensino profissionalizante são: Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional -  Lei Federal n.º 9.394/96, de 20/12/96; Decreto Federal n.º 
2.208/97, de 17/04/97; Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012 define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio; e em especial ao disposto no Decreto n.º 94.406, de 08/06/87 
que regulamenta a Lei n.º 7.498 de 25/06/86 que dispõe sobre o exercício 
da Enfermagem e dá outras providências.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Téc-
nica de Nível Médio, no artigo 6 da  Resolução nº 6/2012, apresentam os 
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princípios que sustentam o ensino, que devem garantir ao estudante, dentre 
outros: formação integral; trabalho, como princípio educativo; interdiscipli-
naridade; pesquisa, como princípio pedagógico e; indissociabilidade entre 
educação e prática social (BRASIL, 2012).

Quanto à duração, as Diretrizes Curriculares Nacionais, no artigo 26, 
apontam que a carga horária mínima de cada curso é indicada no Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos, segundo cada habilitação profissional, que 
no caso do técnico em enfermagem são de 1.200 horas (BRASIL, 2012).

Considerando a característica tecnológica e o perfil esperado do egres-
so do curso cabe destacar que legalmente há a obrigatoriedade do estágio 
profissional supervisionado durante a formação do técnico em enfermagem.

Ainda, no seu artigo 12, as Diretrizes Curriculares Nacionais indicam 
que os cursos são organizados por eixos tecnológicos constantes do Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos, instituído e organizado pelo Ministério da 
Educação (2016) ou em uma ou mais ocupações da Classificação Brasileira 
de Ocupações – CBO.

A CBO, do Ministério do Trabalho, é o documento normalizador do 
reconhecimento, da nomeação e da codificação dos títulos e conteúdo das 
ocupações do mercado de trabalho brasileiro, apresenta a descrição sumária 
dos técnicos de enfermagem, cujo código é o 3222. Nela está descrito que 
são profissionais que atuam em instituições públicas e privadas.

Hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência 
médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, te-
rapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 
ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente 
zelando pelo seu conforto e bem estar, administram me-
dicamentos e desempenham tarefas de instrumentação 
cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e 
o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão 
continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade 
às boas práticas, normas e procedimentos de biossegu-
rança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos 
(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2002).

Portanto, a formação do técnico em enfermagem deve assegurar que 
o mesmo seja capaz de desenvolver práticas de cuidado que valorizem as 
ações de promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde do indi-
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víduo, família e comunidade, da população como um todo, com segurança 
e qualidade técnica, inserido em equipe interprofissional e interdisciplinar 
nos serviços de saúde. 

5. Atribuições, campos de atuação profissional, o registro 
e alguns desafios contemporâneos

Nos dias atuais, o profissional técnico em enfermagem compõe uma das 
maiores forças de trabalho nas instituições de saúde de todo país. Dentre 
todas as categorias registradas como inscrições ativas no Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN) até 01/10/2020, os Técnicos de Enfermagem 
somam 1.368.049, sendo o maior número concentrado na região sudeste 
do país, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais respectivamente 
(MACHADO et al, 2017; COFEN, 2020).

No que concerne à legislação que regulamenta o exercício profissional, a Lei 
nº 7.498 de 1986, no seu artigo 7, apresenta quem são os técnicos em enfermagem.

I - o titular do diploma ou do certificado de Técnico de 
Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e re-
gistrado pelo órgão competente; II - o titular do diploma 
ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso 
estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio 
cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico 
de Enfermagem (BRASIL, 1986). 

Para atuar como técnico em enfermagem em qualquer instituição de saúde 
ou a fins, o profissional deve estar registrado e com sua situação cadastral 
regularizada junto ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN) de sua 
respectiva região, que possui várias atividades, das quais se destacam: dis-
ciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais 
do COFEN; expedir a carteira de identidade profissional, indispensável 
ao exercício da profissão e válida em todo o território nacional; decidir os 
assuntos pertinentes à Ética Profissional, impondo as penalidades cabíveis e 
zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam (BRASIL, 1973).

De acordo com o artigo 10 do Decreto nº 94.406/87, o técnico de en-
fermagem desenvolve ações de nível médio técnico, conferidas à equipe de 
enfermagem e sob a supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe:
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I – assistir ao Enfermeiro: a) no planejamento, programa-
ção, orientação e supervisão das atividades de assistência 
de Enfermagem;
b) na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave; c) na prevenção e controle 
das doenças transmissíveis em geral em programas de 
vigilância epidemiológica; d) na prevenção e controle sis-
temático da infecção hospitalar; e) na prevenção e controle 
sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
pacientes durante a assistência de saúde; f) na execução 
dos programas referidos nas letras “”i”” e “”o”” do item 
II do Art. 8º. II – executar atividades de assistência de 
Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro e as 
referidas no Art. 9º deste Decreto. III – integrar a equipe 
de saúde (BRASIL, 1987).

Em suma, o técnico em enfermagem participa com atividades que lhe 
são cabíveis, realizadas sempre sob a supervisão e orientação do enfermei-
ro, do planejamento da assistência de enfermagem ao indivíduo, família e 
comunidade em todos os ciclos de vida. Como por exemplo, no acolhimento 
aos usuários nas instituições de saúde e nos Programas de Saúde Pública, 
no cuidado prestado a gestante, a criança, ao adolescente, ao adulto e ao 
idoso. Compreendido como um trabalhador que pode estar presente do 
nascer ao morrer, integrando a equipe de saúde, sua formação e prática 
social profissional precisam contemplar aspectos humanísticos, estéticos, 
técnicos e éticos.

No ano de 2017 foi aprovada no Brasil a revisão do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem - Resolução COFEN nº 564 de 06/11/2017, 
que se aplica aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de 
Enfermagem, Obstetrizes e Parteiras, e também aos atendentes de Enfer-
magem. Do seu preâmbulo e princípios fundamentais, destaca-se que a 
enfermagem é essencial para o andamento das unidades de saúde e deve 
atender aos princípios e diretrizes da política pública de saúde:

A Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, 
indispensável à organização e ao funcionamento dos ser-
viços de saúde. O profissional de enfermagem [...] exerce 
suas atividades com competência para promoção do ser 
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humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios 
da Ética e da Bioética, e participa como integrante da 
equipe de Enfermagem e de saúde na defesa das Políticas 
Públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam 
a universalidade de acesso, integralidade da assistência, 
resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, 
participação da comunidade, hierarquização e descen-
tralização político-administrativa dos serviços de saúde 
(BRASIL, 2017).

No Brasil, toda população tem direito legal de acesso gratuito e com 
qualidade às ações e serviços de saúde, de forma integral e universal. O 
Sistema Único de Saúde – SUS tem seu conteúdo constitucional delineado 
e minudenciado em suas Leis Orgânicas - a Lei no 8.080 de 1990 e a Lei no 
8.142 de 1990. Está organizado em três níveis crescentes de complexidade 
assistencial: atenção básica ou primária, média ou especializada e de alta 
complexidade. 

É imperioso aos profissionais de saúde o conhecimento sobre o sistema de 
saúde no qual estão inseridos antes de tudo como cidadãos, para atuarem em 
defesa da política pública, dos seus direitos pessoais, dos de seus familiares e 
da população a qual prestam seus serviços, seja no próprio ambiente público 
ou em quaisquer outros (de caráter celetista privado, filantrópico, organização 
social, dentre outros) do mundo do trabalho. Os técnicos em enfermagem, 
como integrantes da equipe de saúde, são essenciais no desenvolvimento 
de atividades de nível médio em todos os espaços possíveis de trabalho do 
SUS, da rede privada e complementar de Assistência à Saúde nacionais.

A atenção básica é considerada a porta preferencial de entrada dos 
usuários no sistema e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde (RAS). De 
acordo com a Portaria nº 2.436, do Ministério da Saúde, de 21/09/2017, na 
atenção básica o técnico em enfermagem possui atribuições comuns aos 
demais profissionais da equipe multidisciplinar (enfermeiro, agente comu-
nitário de saúde, agente de endemias, cirurgião dentista, auxiliar ou técnico 
de saúde bucal, médico, assistente social, dentre outros) e específicas. São 
atribuições específicas:

I.- Participar das atividades de atenção à saúde realizan-
do procedimentos regulamentados no exercício de sua 
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profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); II.- Realizar procedimentos 
de enfermagem, como curativos, administração de me-
dicamentos, vacinas, coleta de material para exames, 
lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre 
outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo 
com sua área de atuação e regulamentação; e III.- Exercer 
outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua 
área de atuação (BRASIL, 2017).

São exemplos de serviços públicos de atenção básica no qual o técnico 
em enfermagem pode atuar: Estratégia de Saúde da Família; Unidades Bá-
sicas de Saúde; Consultórios na Rua; Unidades Básicas de Saúde Fluviais.

A Atenção Especializada pode ser conceituada e ao mesmo tempo de-
limitada pelo território em que é realizado um conjunto de ações, práticas, 
conhecimentos e técnicas assistenciais caracteristicamente demarcadas 
pela incorporação de processos de trabalho que englobam maior densidade 
tecnológica. Deve ser preferencialmente ofertada de modo hierarquizado e 
regionalizado, com uma escala adequada para garantir tanto uma boa relação 
custo/benefício quanto à qualidade da atenção a ser prestada. A popula-
ção-alvo a cada momento é circunscrita a uma parcela da população total, 
um subconjunto que apresenta naquele instante a necessidade de cuidados 
diferenciados e muitas vezes mais intensivos (SOLLA e CHIORO, 2012).

A média complexidade é constituída por unidades de serviços ambulato-
riais especializados, clínicas, Unidades de Pronto Atendimento e Hospitais 
Escolas. A Alta Complexidade, de acordo com o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde – CONASS, pode ser conceituada como um conjunto 
de procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo, objetivando 
propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos 
demais níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2007). 

Nos serviços de média e alta complexidade o profissional técnico em 
enfermagem atua com várias práticas, por exemplo: na escuta qualifica-
da aos indivíduos nas Unidades de Pronto Atendimento e de Urgência e 
Emergência, na aferição de sinais vitais e medidas antropométricas, nos 
cuidados técnicos de nível médio durante exames de imagem diagnósticos 
e na internação clínica, nos cuidados técnicos de nível médio realizados 
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nas Unidades Intensivas, no pré, trans e pós-operatório, na esterilização de 
materiais, dentre outros.

Importa localizar que todos os níveis de atenção à saúde devem estar 
interligados formando a Rede de Atenção à Saúde - RAS, e seus profissio-
nais devem atuar com compromisso voltado para a integralidade das ações 
direcionadas à população. O técnico em enfermagem na sua prática também 
deve respeitar os Protocolos e os Procedimentos Operacionais Padrões (POP) 
estabelecidos na instituição em que trabalha, oferecendo uma assistência 
de qualidade e segura ao paciente (SALES et al, 2018).

Convém salientar que a segurança do paciente é um dos atributos da 
qualidade do cuidado, que contempla: a identificação correta do paciente, 
a melhoria nos processos de comunicação entre os profissionais de saúde, 
a melhoria na segurança na prescrição, uso e na administração de medica-
mentos, a cirurgia segura, a higienização das mãos e a redução do risco de 
quedas e lesão por pressão nos pacientes (BRASIL, 2013).

As seis metas internacionais de segurança do paciente, elencadas aci-
ma, nas instituições de saúde são realizadas com várias medidas, como por 
exemplo: usar pulseira de identificação no paciente desde a admissão do 
mesmo na unidade, onde constem no mínimo dois dados (nome comple-
to, nome completo da mãe, número de prontuário e data de nascimento); 
manter as grades do leito elevada; realizar mudança de decúbito naqueles 
pacientes que não são capazes de fazê-lo por si próprios; limpar a pele dos 
pacientes que não conseguem realizar o autocuidado, sempre que estiver 
suja ou sempre que necessário (BRASIL, 2013; CAUDURO et al, 2017; 
REVEES et al, 2017).

Nas múltiplas atividades que realiza, sejam de cunho educacional, de 
apoio administrativo ou exclusivamente assistencial, o técnico em enfer-
magem deve fazê-las por meio de uma visão ampliada de saúde, que não 
é somente ausência de doença, mas engloba tudo que é essencial para 
garantia da qualidade de vida dos indivíduos, com abordagem acolhedora, 
contemplando requisitos técnicos da profissão, humanos, éticos, estéticos, 
emocionais e espirituais. Nunca deve perder o foco no cuidado ao ser hu-
mano de forma integral (WERMELINGER et al, 2020).

Na atualidade, o técnico de enfermagem deve ser instigado e provoca-
do a todo tempo durante o exercício profissional devido à modernização e 
globalização, a estruturação dos vínculos e relações profissionais e a auto-
matização das ações em um turno de trabalho, por exemplo.
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   O mercado de trabalho em saúde enfrenta problemas particulares e 
desequilíbrios em sua força de trabalho que afetam de forma diferente as 
regiões do Brasil, faz-se necessário uma educação em movimento, Educação 
Permanente em Saúde - EPS, que deverá ser inserida no cotidiano dos pro-
fissionais, ocasionando múltiplos benefícios (WERMELINGER et al, 2020).

    A Educação Permanente em Saúde – EPS é uma proposta ético-po-
lítico-pedagógica que objetiva modificar e qualificar a atenção à saúde, os 
processos de formação, as ações de educação em saúde, e também fomentar 
a organização das atividades e dos serviços numa concepção intersetorial. 

Em 2004, por meio da Portaria nº 198 de fevereiro de 2004, o Ministério 
da Saúde propôs a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
(PNEPS) como estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento dos 
seus trabalhadores, buscando articular a integração entre ensino, serviço e 
comunidade, além de assumir a regionalização da gestão do SUS, como 
base para o desenvolvimento de iniciativas qualificadas ao enfrentamento 
das necessidades e dificuldades do sistema. A PNEPS é uma estratégia que 
pretende promover transformações nas práticas do trabalho, com base em 
reflexões críticas, propondo o encontro entre o mundo da formação e o 
mundo do trabalho, através da interseção entre o aprender e o ensinar na 
realidade dos serviços (BRASIL, 2004).

É importante destacar que o mundo de trabalho em constante movimento 
sofre influências no âmbito da economia, da cultura, da religião, entre ou-
tras. O trabalhador, neste contexto, da enfermagem, além de flexibilidade 
técnica, precisa se adaptar intelectualmente, tendo em vista as necessidades 
de melhorias permanentes dos processos de produção de bens e serviços. 
Consequentemente, o trabalho não qualificado, fragmentado, repetitivo e 
rotineiro é substituído por novas formas de organização, por um trabalho, 
em equipe, integrado e, no caso da saúde, multiprofissional.

6. A especialização técnica de nível médio em enfermagem

Existem cenários distintos, amplos e complexos para prática do cuidado de 
enfermagem e cada um com sua especificidade. Alguns merecem estudo dife-
renciado, pois, atendem a uma clientela muito peculiar ou o espaço de exercício 
tem uma dinâmica própria, como no caso dos setores de imagens, hemodiálise, 
unidades intensivas adultas e neonatais e centro cirúrgico, por exemplo.
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O aprimoramento por meio de cursos de especialização técnica de nível 
médio é um passo importante, opcional aos profissionais, quando na inser-
ção e escolha por um espaço específico de desenvolvimento do processo 
de trabalho.

 De acordo com o anexo I da Resolução COFEN nº 609 de 03/07/2019, 
as especialidades do técnico de enfermagem compreendem as áreas de 
abrangência: Saúde coletiva; Saúde da criança e adolescente; Saúde do adulto 
(Saúde do homem e da mulher, saúde do idoso, Urgências e Emergências), 
com dezesseis itens e seus subitens, a saber:

1. Enfermagem em Centro Cirúrgico 
1.1 – Enfermagem Instrumentação Cirúrgica 
1.2 – Centro de Material e Esterilização
2. Enfermagem em Nefrologia 
2.1 – Enfermagem em Diálise Peritoneal 
2.2 – Enfermagem em Hemodiálise
3. Enfermagem em Saúde Coletiva 
3.1 – Enfermagem ao Idoso 
3.2 – Enfermagem da Saúde da Mulher 
3.3 – Enfermagem da Saúde da Criança e do 
Adolescente 
3.4 – Enfermagem da Saúde do Homem 
3.5 – Enfermagem em Saúde Indígena 
3.6 – Enfermagem em Saúde Ambiental
4. Enfermagem em Saúde Pública 
4.1 – Enfermagem em ESF
5. Enfermagem em Saúde do Trabalhador 
5.1 – Higiene do Trabalho 
5.2 – Enfermagem do Trabalho 
5.3 – Assistência à Saúde do Trabalhador 
5.4 – Enfermagem Offshore
6. Enfermagem em Terapia Intensiva 
6.1 – Cuidados ao paciente crítico adulto 
6.2 – Cuidado ao paciente crítico pediátrico 
6.3 – Cuidado ao paciente crítico neonatal 
6.4 – Cuidado ao paciente crítico cardiológico
7. Enfermagem em Traumato-Ortopedia 
7.1 – Enfermagem em Imobilização Ortopédica
8. Enfermagem em Urgência e Emergência / APH
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9. Enfermagem em Saúde Mental
10. Enfermagem em Assistência a Queimados
11. Enfermagem em Assistência a portadores de 
Feridas
12. Enfermagem em Imunização
13. Enfermagem em Atendimento Domiciliar
14. Enfermagem em Aleitamento Materno.
15. Enfermagem em Hemoterapia e Hemoderivados
16. Enfermagem na Assistência de Políticas de IST/S 
(COFEN, 2019).

 Portanto, são várias as áreas de domínio (desde o nível de atenção 
básica até a alta complexidade da RAS) de especialização que o técnico 
em enfermagem pode avançar para aperfeiçoamento de sua prática. Es-
tes cursos podem ser oferecidos por instituições de saúde e ou de ensino 
devidamente regulamentadas. 

Os cursos de formação dos técnicos especialistas deverão ter, no míni-
mo, 300 horas, equivalente a 25% da carga mínima indicada no Catálogo 
Nacional de Cursos de Nível Técnico para a habilitação profissional a que 
se vincula, segundo a Resolução CNE/CEB nº 06/2012 (COFEN, 2019).

 Consta apontar que é relevante que após a conclusão do curso, de 
posse do certificado, o técnico em enfermagem retorne ao COREN para 
registro em sua carteira de identidade profissional.

7. Considerações Finais 

O resgate histórico ora apresentado possibilitou evidenciar que a educação 
profissional e tecnológica na área da enfermagem apresenta estreita relação 
com a trajetória histórica da educação no Brasil. A criação do Curso Técnico 
de Enfermagem seria uma questão de tempo, tendo em vista as mudanças e 
reformulações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Além disso, a partir de meados do século 20, as mudanças do sistema 
educacional brasileiro estavam intimamente relacionadas com o desenvolvi-
mento econômico e industrial do país. A virada do século proclama o início 
de novos tempos para a profissionalização tecnológica da enfermagem. As 
legislações do Ministério da Saúde indicam caminhos para melhoria da 
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qualidade da assistência e atenção envolvendo na RAS os diversos atores 
sociais - trabalhadores de saúde, gestores e usuários, a fim de dar resolu-
tividade às necessidades de saúde individuais e coletivas nos serviços e 
espaços vivos de produção do cuidado ao ser humano.
 A enfermagem continua escrevendo sua história com coragem 
e com uma potente força de trabalho conforme apontado no texto, não 
somente em número de profissionais de nível técnico, mas em qualidade 
de formação, nos avanços legais da profissão e na conquista de espaços 
como integrante da equipe de saúde.

A guisa de conclusão vale o destaque para alguns atributos 
essenciais que  consideramos importantes para o egresso se inserir e 
permanecer no campo de atuação da área técnica em enfermagem: ética, 
solidariedade, compromisso profissional, competência técnica, disposição 
para o trabalho em equipe e colaborativo, educação permanente e amor, 
muito amor ao ser humano.
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O PAPEL EDUCATIVO DO BIBLIOTECÁRIO NO CONTEXTO 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (EPT): 
desenvolvendo competências em informação por meio da 

Educação online

Maurício dos Santos Júnior
Pablo Boaventura Sales Paixão

Introdução

Na contemporaneidade, marcada por rápidas mudanças e transformações 
sociais decorrentes do acelerado trânsito e fluxos de informação, muito 
influenciado pelo avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), faz-se necessário um novo olhar por parte dos profissionais de todas 
as áreas do conhecimento a respeito do seu fazer profissional. Ao aproximar 
esse argumento para os profissionais da Informação e, mais especificamente, 
para bibliotecários, é notável o papel que estes passam a exercer perante uma 
sociedade pós-industrial, onde a informação assume lugar de destaque na 
produção e na economia global (CASTELLS, 2011).

Nessa perspectiva, os bibliotecários passam a desempen/har um papel 
de grande relevância no que compete à educação dos estudantes no tocante 
à identificação e avaliação de fontes de informação confiáveis e relevantes 
para a sua formação acadêmica e profissional. Para tanto, devem auxiliar 
no desenvolvimento de habilidades para que possam reconhecer as suas 
próprias necessidades informacionais, selecionar sistematicamente a 
informação para, enfim, poder organizá-las e construir seus conhecimentos 
a partir de uma aprendizagem contínua (SPUDEIT, 2015). 

Dessa forma, é fundamental que o bibliotecário desempenhe o seu 
papel de educador, a fim de desenvolver as habilidades de Competência 

INTRODUÇÃO
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em Informação (Coinfo) nos usuários das bibliotecas. A Coinfo pode ser 
considerada como um processo que corresponde às etapas de localizar, 
selecionar, acessar, organizar e usar a informação para fins de gerar 
conhecimento, com o intuito de facilitar a tomada de decisão e a resolução 
de problemas de informação (GASQUE, 2010).

No âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), o 
desenvolvimento de habilidades em Coinfo se torna fator decisivo no 
que compete à potencialização da empregabilidade dos estudantes dessa 
modalidade de ensino. Tais habilidades devem auxiliá-los a melhor 
interagir com as tecnologias informacionais e inseri-los na cibercultura, 
contexto social e cultural que atualmente se desenvolve a partir do uso de 
computadores e de outros suportes tecnológicos. 

A Coinfo, na EPT, visa preparar o estudante para melhor ser inserido 
no mercado de trabalho e, também, para o exercício da cidadania dentro do 
atual contexto da sociedade da informação e do conhecimento, caracterizado 
por uma sociedade onde o fluxo de informações é cada vez mais intenso 
e em permanente estado de mutação, no qual o conhecimento se encontra 
em acelerado estágio de expansão e de mudança (CASTELLS, 2011). A 
informação, por si só, não promove necessariamente o empoderamento 
social, já que o conhecimento necessita de processos cognitivos de junção 
e ressignificação das informações para ser construído.

Nesse cenário, a Educação a Distância (EAD) pode vir a ser uma 
modalidade facilitadora do processo de mediação da informação e da 
aprendizagem, por meio da qual a biblioteca pode ampliar exponencialmente 
os seus serviços, sendo uma opção educacional  através da qual o usuário 
pode acessar informações em qualquer lugar, desde que haja acesso à internet.

A EAD é ressignificada na contemporaneidade, já que as potencialidades 
advindas das TIC e da web 2.0 superam as funcionalidades das gerações 
anteriores dessa modalidade educacional, a exemplo da utilização do 
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suporte impresso para a aprendizagem via correios, rádio e televisão. 
Dessa forma, o conceito de EAD será aqui substituído pelo de Educação 
online que, segundo Santos (2009), é um processo de ensino-aprendizagem 
mediado por interfaces digitais que permite maior colaboração e interação, 
potencializando práticas comunicacionais através da interatividade 
proporcionada pelos hipertextos e videoconferências.

Por meio da Educação online, o estudante pode se capacitar para além 
da oferta de cursos presenciais nas bibliotecas, sejam elas escolares ou 
universitárias. Tais ofertas promovem a democratização do conhecimento 
aos jovens que vivem afastados das instituições de ensino, ou aos que 
não dispõem de tempo para cursos na modalidade presencial (MATTOS 
FILHA; CIANCONI, 2010). Dessa forma, a Educação online pode ser 
vista como uma forma bastante atraente para o estudante da EPT buscar 
qualificação e contribuir para o seu processo de aprendizagem permanente.

Ao revisar a literatura da área da Ciência da Informação (CI), em se tratando 
da temática do papel educativo atribuído ao bibliotecário no contexto da EPT 
e na ambiência da Educação online, percebeu-se que, embora existam estudos 
que promovam a discussão do papel educativo do bibliotecário no cenário da 
Educação a Distância (EAD), não foi encontrado nenhum trabalho que promova 
a atualização desse debate para o conceito de Educação online, bem como são 
inexistentes as relações entre essa modalidade de ensino com a EPT. 

Após a breve explanação feita nesta seção acerca do tema e da sua 
relevância, este artigo levanta, como hipótese, o argumento de que é através 
do processo de mediação da informação que o bibliotecário exerce o seu 
papel educativo ao desenvolver habilidades em Cinfo na EPT, tendo, no 
contexto da Educação online, um ambiente propício e potencializador para 
tal atividade. O presente artigo buscará responder a tal questionamento a 
fim de contribuir para a construção de um referencial teórico que sirva 
como auxílio para futuras pesquisas sobre a temática.
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 Educação Profissional e Tecnológica (EPT)

O desenvolvimento científico e tecnológico que a humanidade 
experimentou nos dois últimos séculos contribuiu para o advento de 
grandes transformações na economia global, modificando drasticamente as 
formas de produção e do trabalho. Nesse contexto, o mundo do trabalho se 
constitui da complexa relação entre diversos fatores que constantemente se 
modificam. Tais fatores podem ser descritos como: econômicos, sociais e 
culturais, desenvolvimento de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) e das relações de produção (pautada na lógica capitalista). Neste 
cenário, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) possui grande 
relevância, pois, buscando atender às demandas sociais e econômicas, 
articula competências e habilidades para a constante atualização dos 
saberes, proporcionando uma aprendizagem permanente.

A EPT, segundo Santos (2017), tem sua origem com o surgimento do mundo 
do trabalho e as demandas sociais de uma emergente classe trabalhadora, além 
do desenvolvimento tecnológico e científico que vai influenciar diretamente 
na complexa relação entre o mundo do trabalho e as pessoas.

Reforçando esse argumento, Silva e Teixeira (2018) nos dizem 
que a ETP tem o propósito de oferecer formação técnica para a classe 
trabalhadora de forma a atender às demandas teóricas e metodológicas 
da área de atuação, levando, ao mercado, mão de obra qualificada e em 
consonância com o contexto social contemporâneo.

Dessa forma, a EPT preocupa-se em alinhar a sua prática e formação 
escolar com base em um currículo por competências que visa preparar 
o discente a melhor se integrar na sociedade contemporânea, fazendo-se 
hábil frente às demandas do inconstante mundo do trabalho. Conforme 
relatório da UNESCO, esse currículo:

[...] é centrado no aluno e adaptável às necessidades 
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mutáveis de estudantes, professores e sociedade. 
Implica que atividades e ambientes de aprendizagem 
são escolhidos de maneira que os alunos possam 
adquirir e aplicar os conhecimentos, as habilidades e 
as atitudes a situações que encontram na vida cotidiana 
(UNESCO, 2016, p. 31).

No entanto, historicamente, a EPT é vista, muitas vezes, apenas pela ótica 
de formação para o mercado, sendo reduzida a uma formação puramente 
instrumentalizadora, cujo único objetivo é suprir as demandas de mão de obra 
do mercado do trabalho. Essa forma depreciativa de enxergar a EPT reduz 
o seu arcabouço apenas à lógica capitalista, deixando de lado o seu papel 
emancipador e de empoderamento social dos cidadãos (SANTOS, 2017).

Para além de atender às demandas do setor empresarial, a EPT tem o 
papel de preparar os discentes para os desafios do mundo moderno, com suas 
constantes transformações sociais e culturais, que são impulsionadas pelas 
TIC. Dessa forma, a concepção ampliada e potente da EPT se aproxima da 
perspectiva de uma formação omnilateral, politécnica ou integral, cuja origem 
se encontra na obra de Marx e Engels, como na escola unitária de Gramsci, 
onde a busca pela autonomia e emancipação humana se configura como 
principais objetivos a serem alcançados. Segundo esses autores, uma formação 
voltada unicamente para uma determinada profissão é limitada, favorecendo a 
unilateralidade em oposição à formação omnilateral (MOURA, 2013). 

A ideia de uma formação omnilateral surge em oposição à formação 
unilateral, de aspecto burguês, uma formação excludente caracterizada por 
processos de alienação, ou, como comparava o próprio Marx, à forma de 
produção de um animal não humano, que produz apenas para si, de modo 
a atender necessidades imediatas. Em contraste, a formação omnilateral e 
politécnica busca favorecer as faculdades humanas, abarcar toda a natureza 
do fazer humano, livre do imediatismo e da alienação. 

O trabalho deixa de ser um processo puramente mecânico para ser 



201

uma ação transformadora que envolve a vontade e a consciência (DELLA 
FONTE, 2014). Logo, na perspectiva da formação omnilateral, a EPT 
deixa de ser uma formação reduzida à processos de instrumentalização, 
visando apenas às demandas do mercado, para oferecer uma formação que 
contemple o ser humano em sua totalidade, primando pela plenitude das 
capacidades intelectuais e sensitivas.

Assim, corrobora-se com o que afirma Guimarães (2016, p. 210) 
a respeito da concepção da EPT pautada numa formação omnilateral, 
quando diz que “as possibilidades oferecidas ao educando no domínio 
dos processos, e não só das técnicas resultantes desses processos, abrem 
um horizonte bastante promissor”.  Portanto, a EPT, além de preparar o 
indivíduo para o mundo do trabalho, deve preocupar-se com uma formação 
que prime pelo desenvolvimento de um cidadão crítico, ciente do mundo 
que lhe rodeia e que está em constante transformação. 

Conforme Moura, Lima Filho e Silva (2015), a formação politécnica 
avança no sentido de ruptura com a ideia do homem unilateral, marcado 
pela lógica burguesa, excludente, alienada e elitista, que busca uma 
educação escolar dual, criando um grande abismo entre uma elite burguesa 
e a classe operária. Em contrapartida, a formação politécnica (ou integral) 
prima pelo acesso ao conhecimento de forma ampla, tal como a ciência, 
a tecnologia, a cultura, os esportes, as artes e outras atividades no âmbito 
da participação social que favorecem a construção de uma verdadeira 
cidadania, também aspecto da sua essencialidade técnica e do trabalho 
como princípio educativo na formação humana.

O profissional bibliotecário, que atua na modalidade da EPT, deve 
ter consciência dessa perspectiva omnilateral de educação para que 
possa exercer o seu papel de educador ao desenvolver as habilidades dos 
usuários em Coinfo. Deve contribuir para a autonomia informacional e 
aprendizagem permanente e, dessa forma, combater a perspectiva de 
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educação unilateral e instrumentalizadora, visando uma EPT que prima 
pela emancipação do ser humano. 

Mediação da informação feita pelo bibliotecário no con-
texto da EPT

Desde tempos idos, a informação sempre foi, e nunca deixará de ser, 
o principal alicerce da sociedade. Conforme nos conta Castells (2011), a 
sociedade contemporânea faz uso da informação de forma nunca antes 
vista na história da humanidade, pois necessita de um acelerada produção 
e consumo de informação como mecanismo impulsionador da economia. 
Corroborando com essa ideia, Fachin (2013) afirma que o acesso à 
informação no ambiente da web facilita o processo de aquisição e construção 
de novos conhecimentos e, dessa forma, a atual sociedade da informação 
nunca produziu tanta informação como nas últimas três décadas. Assim, 
“a experiência da rede, portanto, é a de um ‘mundo’ cada vez mais ao 
alcance de um clique no mouse, cada vez mais perto e, no entanto, cada 
vez mais difícil de percorrer, cada vez mais difícil de encontrar, cada vez 
mais distante do nosso conhecimento” (VAZ, 2008, p. 228).

Vaz (2008), já em 2008, ressaltava que toda a facilidade de produção e 
de acesso à informação, proporcionada pelo advento da web e o constante 
desenvolvimento das TIC, iriam exigir dos indivíduos habilidades e 
competências necessárias para a correta apropriação da informação e geração 
de conhecimentos. Neste sentido, a formação para a ETP tem sofrido grande 
impacto em sua estrutura pedagógica e curricular, pois frente a um mundo 
do trabalho que se transforma aceleradamente, surge o desafio de formar 
profissionais que possuam ao mesmo tempo as seguintes competências:
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Quadro 1 – Competências da EPT.

Competências tecnológicas
Referentes ao conhecimento das técnicas e tecnologias inerentes ao bom 
desempenho profissional;

Competências interpessoais Referentes à habilidade em negociar, trabalhar em equipe e comunicar-se bem;

Competências participativas Referentes a habilidades em trabalhar de forma cooperativa, solidária e responsável.

Fonte: elaborado pelos autores com base em Santos, 2017.

Tais competências exigidas ao profissional contemporâneo criam um novo 
paradigma tecnológico-social para a sua formação, pois as transformações 
ocorridas na contemporaneidade e, principalmente, nos processos produtivos, 
fazem com que o mercado de trabalho abandone a percepção de uma 
qualificação adquirida através dos “modos de fazer”, ou seja, uma qualificação 
voltada apenas para a instrumentalização do trabalhador. 

Assim, faz-se necessário aos indivíduos algumas competências intelectuais 
associadas à solução de problemas; à interpretação de dados e uso crítico, ético 
e eficiente da informação; à tomada de decisão e intervenção da realidade, 
bem como e às manifestações científicas e culturais (SANTOS, 2017).

Através da mediação da informação é possível alcançar o 
desenvolvimento das competências necessárias ao estudante da EPT que 
busca uma futura colocação e permanência no mercado de trabalho. Nesse 
cenário, o profissional da informação se faz bastante necessário e garante 
o seu valor, pois com o aumento da produção e, consequentemente, da 
necessidade informacional, surge a preocupação com uma mediação 
para que os usuários dos sistemas informacionais possam ter acesso e 
apropriação garantidos. O profissional que possui o conhecimento e as 
habilidades necessárias para a promoção dessa mediação é o da informação, 
especialmente o bibliotecário. Entende-se o processo de mediação da 
informação conforme a definição de Almeida Júnior (2015, p. 25):

[...] toda ação de interferência – realizada em um 
processo, por um profissional da informação e na 
ambiência de equipamentos informacionais - direta 
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ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou 
plural; individual ou coletiva; visando a apropriação 
da informação que satisfaça, parcialmente e de maneira 
momentânea, uma necessidade informacional, gerando 
conflitos e novas necessidades informacionais. 

A mediação da informação, entendida como um processo educacional, 
faz-se presente durante todo o fazer profissional do bibliotecário, desde a 
etapa de aquisição bibliográfica, às atividades de processamento técnico, 
de atendimento ao usuário, de disseminação seletiva da informação, ação 
cultural, educação de usuários etc. (ALMEIDA JÚNIOR, 2009).

Atualmente, na sociedade da informação - onde os jovens se relacionam 
naturalmente com as TIC durante seu cotidiano - os meios tradicionais de ensino-
aprendizagem já não se mostram eficazes. O papel do professor não é mais 
central, pois os métodos pedagógicos passam a ser centrados nos estudantes, 
de acordo com suas necessidades, buscando a personalização, colaboração 
e compartilhamento dos conteúdos informacionais. Da mesma forma, faz-
se necessária uma mudança de postura dos profissionais bibliotecários, 
deixando de lado a atuação mais passiva e tradicional, por uma mais ativa e de 
interferência na aprendizagem dos indivíduos (BRITO; VALLS, 2015).

O bibliotecário não deve limitar-se aos tradicionais serviços da biblioteca, 
pois é necessário adotar uma visão psicopedagógica, focada no usuário, a fim 
de compreender às suas necessidades e demandas informacionais, bem como 
auxiliar na busca, localização, apropriação da informação e construção de 
novos conhecimentos. Quanto a essa visão psicopedagógica, Martins (2017) 
explica que é voltada para todos os meios que podem reforçar o processo 
de aprendizagem, de forma a contribuir para uma reflexão da prática dos 
profissionais da educação, induzindo-os para um olhar mais centrado no 
educando, onde se possa identificar as dificuldades de aprendizagem, avaliá-
las e então buscar uma forma de superação das barreiras.
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Para Brito e Valls (2015) é importante que o bibliotecário esteja ciente 
da sua responsabilidade social e pedagógica e de que as bibliotecas se 
constituem em espaços ideais para capacitar indivíduos no uso crítico da 
informação, permitindo-os a liberdade para a reflexão e construção de ideias. 

A partir da mediação da informação, o bibliotecário exerce o seu 
papel de educador, ao interferir, direta ou indiretamente, no processo de 
aprendizagem dos estudantes. Logo, faz-se necessário a tal profissional 
o desenvolvimento de competências psicopedagógica e social para 
que melhor possa compreender o processo de ensino-aprendizagem, 
facilitando a sua função de mediador e no desenvolvimento de habilidades 
em competência em informação (GASQUE, 2013). 

O bibliotecário contribui no processo de ensino-aprendizagem quando 
percebe que o seu papel de mediador da informação vai muito além da simples 
organização e disseminação dos conteúdos informacionais, mas estende-se ao 
desenvolvimento das Competências em Informação (Coinfo) dos usuários 
(GASQUE, 2013). Tais competências podem ser definidas como:

[...] um conjunto de competências e habilidades 
que uma pessoa necessita incorporar para lidar, de 
forma crítica e reflexiva, com os diversos recursos 
informacionais existentes (jornais, revistas, livros, 
dicionários, enciclopédias, Internet, etc.) (BELLUZO, 
SANTOS; ALMEIDA JÚNIOR, 2014, p. 63).

Percebe-se que a Coinfo perpassa transversalmente todas as etapas da 
atividade humana, tanto a educacional, quanto a social, cultural e profissional. 
Assim, sua influência no desenvolvimento socioeconômico é bastante 
plausível e vem sendo reconhecida internacionalmente, não devendo ser 
considerada apenas no âmbito educacional, mas também no âmbito do 
trabalho, sociedade civil, saúde e bem-estar (CATTS; LAU, 2008). 

Quanto aos indicadores de Coinfo voltados para o ambiente de trabalho e, 
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consequentemente, relacionados à EPT, Catts e Lau (2008) estabelece os seguintes:

Quadro 2 – Indicadores de Coinfo para o ambiente de trabalho conforme Catts e Lau (2008).

Necessidade de informação

Consciência de que a solução de problemas no local de 
trabalho requer informação. A consciência da necessidade 
não é uma capacidade estática, mas sim algo que precisa ser 
questionado e testado pela busca de informações adicionais 
ou pela confirmação da exatidão da informação fornecida;

Localizar e avaliar a qualidade da 
informação

É necessário adquirir habilidades não só para localizar, 
mas para avaliar fontes confiáveis. No local de trabalho, 
a informação pode ser localizada em manuais, em 
publicações de códigos de prática ou em banco de dados;

Armazenar e recuperar informações
A capacidade para armazenar e recuperar informações para 
uso futuro. No local de trabalho, as organizações mantêm 
contabilidades, estoques, pedidos e perfis de clientes;

Fazer uso inteligente e ético da informação A eficácia do uso da informação pode ser incluída em 
pesquisas de solução de problemas;

Usar a informação para criar e compartilhar 
conhecimento

Possibilitar que pessoas criem e usem novos conhecimentos 
para a resolução de problemas.

Fonte: Santos, 2017, p. 97.

O quadro 2 evidencia como a informação, atualmente, configura-
se como principal fator das relações de trabalho. Cabe ao profissional 
contemporâneo desenvolver competências inerentes ao trato da informação 
com a finalidade de um melhor desempenho no ambiente de trabalho. 
Tais competências devem auxiliá-lo na rotina de solução de problemas, na 
localização e avaliação da informação, no armazenamento e recuperação, 
uso inteligente dela e compartilhamento do conhecimento. Todas essas ações 
visam vantagens competitivas e o auxílio na tomada de decisão, bem como 
a criação de novos conhecimentos em forma de produtos para o mercado.

Em âmbito governamental, acerca da EPT, encontram-se nos normativos 
institucionais os princípios educativos que permeiam essa modalidade de 
ensino, tais como o despertar do pensamento crítico, do aprender a aprender, 
da aprendizagem permanente e autonomia intelectual (MEC, 2004, 2007). 
Estes constituem o âmago do debate sobre as relações entre trabalho, emprego, 
escola e profissão, onde se busca uma formação que tenha como prioridade 
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as relações sociais, objetivando a construção de um cidadão partícipe das 
relações políticas e produtivas da sociedade (SANTOS, 2017). A seguir, no 
quadro 3, são apresentados os princípios educativos governamentais que 
permeiam a formação para o mundo do trabalho contemporâneo. 

Quadro 3 – Os princípios educativos da EPT no discurso governamental do Brasil

Pensamento crítico Aprender a aprender Autonomia intelectual

- Formação sociohistórica;
- Compreensão de sua realidade para 
a intervenção prática (MEC, 2004);
- A atitude de inquietação diante da 
realidade potencializada pela pesquisa 
contribui para que o indivíduo possa, 
individual e coletivamente, formular 
questões de investigação e buscar 
respostas na esfera mais formal no 
âmbito acadêmico, seja na forma 
aplicada ou na denominada pesquisa 
de base/acadêmica, como também em 
outros processos de trabalho, em um 
processo autônomo de (re) construção 
de conhecimentos (MEC, 2007);
- A (re) produção de conhecimento 
esteja orientada por um sentido 
ético. Desse modo, é imprescindível 
potencializar uma concepção de 
pesquisa, aplicada ou não, assim como 
de ciência e de desenvolvimento 
tecnológico comprometidos com a 
produção de conhecimentos, saberes, 
bens e serviços que tenham como 
finalidade melhorar as condições da 
vida coletiva e não apenas produzir 
bens de consumo para fortalecer 
o mercado e privilegiar o valor de 
troca em detrimento do valor de uso, 
concentrando riqueza e aumentando 
o fosso entre os incluídos e os 
excluídos (MEC, 2007).

- Formação que transcende 
conteúdos fragmentários e 
pontuais de ensino, aprendizado e 
treinamento (MEC,2004);
- Pesquisa como princípio educativo: 
instiga o estudante no sentido da 
curiosidade em direção ao mundo 
que o cerca, gera inquietude, para 
que não sejam incorporados pacotes 
fechados de visão de mundo, de 
informações e de saberes, quer 
sejam do senso comum, escolares ou 
científicos (MEC, 2007).

- Repensar o saber e o fazer como 
objetos permanentes da ação e da 
reflexão crítica sobre a ação (MEC, 
2004);
- A pesquisa deve ser potencializada 
para contribuir na construção da 
autonomia intelectual e deve ser 
intrínseca ao ensino, bem como 
estar orientada ao estudo e à busca 
de soluções para as questões teóricas 
e práticas da vida cotidiana dos 
sujeitos trabalhadores (MEC, 2007);
- Potencializar o fortalecimento da 
relação entre o ensino e a pesquisa, 
na perspectiva de contribuir 
com a edificação da autonomia 
intelectual dos sujeitos frente à 
(re) construção do conhecimento 
e outras práticas sociais, o que 
inclui a conscientização e a 
autonomia diante do trabalho. Isso 
significa contribuir, entre outros 
aspectos, para o desenvolvimento 
das capacidades de, ao longo da 
vida, interpretar, analisar, criticar, 
refletir, rejeitar ideias fechadas, 
aprender, buscar soluções e propor 
alternativas, potencializadas pela 
investigação e pela responsabilidade 
ética assumida diante das questões 
políticas, sociais, culturais e 
econômicas (MEC, 2007).

Fonte: Santos, 2017, p. 98.

Ao observar o quadro 3, percebe-se, conforme ressalta Santos (2017), que 
tais princípios educativos só podem ser considerados de forma representativa 
ao serem embasados na pesquisa como norte científico. Portanto, para 
que o indivíduo possa desenvolver um pensamento crítico, para que possa 
desenvolver habilidades necessárias ao aprender a aprender e para garantir a 
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sua autonomia intelectual, é preciso possuir as competências necessárias para 
saber pesquisar. Dessa forma, “é certo afirmar que a Coinfo está representada 
no discurso governamental em termos conceituais pelos princípios educativos 
e em termos práticos pela pesquisa” (SANTOS, 2017, p. 99).

Nota-se, também, no discurso governamental sobre a EPT, que a Coinfo 
se faz presente nos debates sobre o dinamismo da sociedade, do mundo do 
trabalho e na exigência da atualização dos saberes visando a aprendizagem 
permanente do estudante e futuro profissional. 

Relacionando os princípios da EPT, conforme Santos (2017) - 
pensamento crítico; aprender a aprender e aprendizagem permanente; 
autonomia intelectual – com o desenvolvimento de habilidades em Coinfo, 
pode-se estabelecer uma relação de aproximação pela qual o bibliotecário 
pode exercer o seu papel de mediador da informação e contribuir no processo 
de ensino-aprendizagem ao desenvolver as habilidades e competência em 
informação nos estudantes da ETP.  Dessa forma, é possível compreender 
que a “mediação da informação, assim como a competência em informação, 
são ações de interferência realizadas por mediadores no processo de 
ensino-aprendizagem de competências e habilidades informacionais” 
(BELLUZZO; SANTOS; ALMEIDA JÚNIOR, 2014, p. 67).

No âmbito da EPT, a mediação da informação direcionada para o 
desenvolvimento de habilidades em Coinfo está perfeitamente alinhada com 
os princípios governamentais estabelecidos para tal modalidade de ensino 
(desenvolvimento do pensamento crítico; aprender a aprender e aprendizagem 
permanente; autonomia intelectual). Neste contexto, o bibliotecário que atua 
na EPT possui um importante papel na formação do indivíduo que almeja 
atuar no mundo do trabalho, para que, conforme Santos (2017), o usuário saiba 
utilizar a informação no intuito de uma compreensão crítica e responsável 
da realidade, para a resolução de problemas e tomada de decisões, tanto no 
ambiente escolar, como, futuramente, no ambiente de trabalho. 
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Mediação feita pelo bibliotecário na Educação online e 
voltada para a EPT

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são importantes espaços 
para a promoção da democratização da educação, porém, ao mesmo tempo 
em que possibilitam um expressivo aumento de informações disponíveis, 
implicam na necessidade de se desenvolver competências para que os usuários 
façam uso dos estoques informacionais de maneira efetiva e ética. Estes devem 
estar em constante evolução para estruturar, cartografar e criar matrizes para as 
infovias, a fim de que possam tornar o processo de recuperação da informação 
o mais amigável e intuitivo possível (LÉVY, 1999).

É notável o quanto o desenvolvimento tecnológico muda profundamente 
a forma pela qual nos relacionamos com a informação, facilitando o acesso e 
a velocidade de compartilhamento, bem como na transformação dos meios 
de comunicação. Dessa forma, a área da Educação precisa manter-se em 
constante atualização, a fim de oferecer uma aprendizagem condizente aos 
futuros profissionais que necessitam adequar-se ao exigente mercado de 
trabalho da atual sociedade pós-industrial, globalizada, onde a informação 
se configura como principal matéria-prima para a economia. 

Nesse contexto, a Educação online oferece qualificação de forma 
virtual, de modo a garantir profissionais preparados para atuar em um 
mercado cada vez mais competitivo e em constante transformação. Assim, 
tal modalidade educacional consegue romper com as barreiras de espaço 
e de tempo tradicionais do ensino formal, facilitando o processo de 
aprendizagem permanente (SPUDEIT; VIAPIANA; VITORINO, 2010)

Sendo uma demanda da sociedade contemporânea, marcada por um 
contexto de cibercultura onde a comunicação é cada vez mais ligada 
à grande rede mundial de computadores, a Educação online vem se 
destacando no campo do ensino graças à sua flexibilidade e incorporação 
das tecnologias digitais. Dessa forma, essa modalidade tende a melhor se 
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ajustar às necessidades de cada indivíduo, sendo, portanto, dotada de um 
futuro promissor (SPUDEIT; VIAPIANA; VITORINO, 2010).

Para a carreira do profissional bibliotecário, o final do século XX marcou 
o fim de uma atuação puramente desenvolvida em ambientes tradicionais 
(espaços físicos), pois com o avanço das TIC, o surgimento da internet e, 
posteriormente, com a segunda fase da internet, marcada pelas ferramentas 
colaborativas da web 2.0, o bibliotecário passou a desempenhar novas 
funções, desvendando novos campos de atuação profissional e explorando 
novos ambientes de atuação (NÓBREGA, 2018).

Sobre a atuação do bibliotecário na Educação online, apesar de ainda 
ser uma temática pouco debatida, fica evidente que tal profissional deve 
atuar como mediador da informação, buscando contribuir na aprendizagem 
dos usuários a partir do desenvolvimento das competências em informação 
(SPUDEIT, VIAPIANA, VITORINO, 2010; BRITO, VALLS, 2015). 

Nessa perspectiva, o profissional bibliotecário deve contribuir para a 
construção de um modelo de Educação online que prime por uma educação 
crítica, investigativa, justa, humana, igualitária e permanente, desenvolvendo 
nos usuários competências informacionais necessárias à nova realidade 
social. Dessa forma, no contexto da EPT, o bibliotecário pode utilizar-se 
do ecossistema informacional digital para potencializar uma formação 
omnilateral e de acordo com os princípios educativos governamentais. 

A educação mediada por interfaces digitais deve ser utilizada de forma a 
contribuir com o fim da educação unilateral, tecnicista e excludente, a favor de uma 
educação democrática, igual e direcionada para a omnilateralidade do ser humano.

Objetivando atualizar o fazer do bibliotecário ao atual contexto 
da sociedade da informação e, principalmente, no que concerne à 
participação desse profissional na Educação online, Duque (2008) adaptou 
para a realidade da web as cinco leis da Biblioteconomia, cunhadas pelo 
bibliotecário Ranganathan, conforme quadro 4:
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Quadro 4 – As cinco leis da Biblioteconomia adaptadas para a web.

Leis Leis da Biblioteconomia Aplicação no ambiente Web 

1ª Livros existem para serem usados. A informação existe para ser usada. 

2ª A cada leitor, o seu livro. A cada ciber-aluno, sua informação. 

3ª A cada livro, o seu leitor. A cada informação, o seu ciber-aluno. 

4ª Poupe o tempo do leitor Poupe o tempo do ciber-aluno. 

5ª As bibliotecas são dinâmicas e estão em 
constante crescimento. 

As informações disponibilizadas via Internet são 
dinâmicas e estão em constante crescimento. 

Fonte: Nóbrega (2018, p. 126).

Ao atualizar as Leis de Ranganathan, Duque (2008) demonstra o quanto 
ainda são atuais e o quanto são significativas para o contexto da web, 
principalmente no que se trata da Educação online. A autora discorre sobre 
como as Leis de Ranganathan, trazidas para o contexto da atual sociedade, 
contribuem, por exemplo, para o estímulo ao exercício da cidadania, inclusão 
digital e prática da educação contínua, conforme é explicitado no quadro 5:

Quadro 5 – Contextualização das leis de Ranganathan para a atual sociedade da informação.

Lei Leis da biblioteconomia Contextualização

1º Livros existem para serem usados “A informação existe para ser usada”, ou seja, é necessário 
que a informação esteja acessível, de modo que todos 
tenham direito a ela, através da inclusão digital. Aqui, por 
meio do desenvolvimento da competência em informação, o 
bibliotecário exerce o papel de educador. 

2º 
e 
3º

A cada leitor, o seu livro e a cada 
livro, o seu leitor

“A cada ciber-aluno, a sua informação e a cada informação, 
o seu ciber-aluno”. Podemos associar com a prática de 
democratização da informação, rejeitando qualquer tipo de 
discriminação e evitando a exclusão digital. Evidencia-se 
também uma preocupação em se conhecer o usuário e suas 
necessidades informacionais. No contexto da internet, pode-
se acrescentar o respeito ao ritmo individual e ao estilo de 
aprendizagem de cada usuário.

4º Poupe o tempo do leitor “Poupe o tempo do ciber-aluno”. No ambiente da Educação 
online, a democratização do acesso, proveniente da internet, e 
a superação dos limites geográficos e temporais, acontece, por 
exemplo, através de pesquisas a hipertextos com rápido acesso 
e videoconferências.

5º As bibliotecas são dinâmicas e 
estão em constante crescimento.

“As informações disponibilizadas via Internet são dinâmicas 
e estão em constante crescimento”. Essa lei preconiza a 
necessidade de constante atualização do usuário, o que implica 
na ideia de aprendizagem contínua.

Fonte: criado pelo autor, adaptado de Duque (2008).
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No âmbito da Educação online, o bibliotecário, além de atuar como 
mediador da informação, desempenha o seu papel de educador pelo 
desenvolvimento de habilidades em Coinfo. Também contribui para a 
formação de indivíduos autônomos no processo de ensino-aprendizagem, 
capazes de realizarem buscas eficientes, recuperando a informação 
precisa e de forma ágil, conhecedores das suas específicas necessidades 
informacionais, buscando sempre a atualização e aprendizagem contínua.

Tais características, como já foi discutido na seção anterior, são 
igualmente indispensáveis em se tratando das competências necessárias 
à EPT. Logo, através da Educação online, o bibliotecário pode dispor de 
um ambiente propício para contribuir na formação de futuros profissionais 
competentes em informação, utilizando-se, para tal, de cursos de capacitação 
virtual oferecidos aos usuários como uma maneira totalmente flexível de 
qualificação, ajustada às necessidades individuais de cada indivíduo.

Spudeit; Viapiana; Vitorino (2010) elencam algumas ações que devem 
ser realizadas pelo bibliotecário como auxílio no ensino-aprendizagem no 
ambiente da Educação online, são elas: orientar dos alunos quanto à pesquisa 
e acesso às fontes informacionais; intermediar do acesso a fontes disponíveis 
em outras unidades de informação tradicionais ou eletrônicas; realizar buscas 
personalizadas, disponibilizar conteúdos complementares ao programa 
disciplinar do curso, auxiliar na busca e acesso em bases de dados e bibliotecas 
virtuais, capacitar os alunos quanto ao uso de recursos virtuais etc.

Portanto, por via da Educação online, o bibliotecário contribui para a 
formação de indivíduos dotados de autonomia informacional, partícipes do 
atual contexto de cibercultura que permeia toda a sociedade contemporânea. 
Além disso, as habilidades informacionais resultantes do processo de 
mediação feita pelo bibliotecário reafirmam os preceitos emancipatórios 
da EPT, primando por uma formação omnilateral que, atrelado ao contexto 
da educação online, tem seu alcance exponencialmente aumentado.
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Considerações finais

Ao revisar a literatura, ficou evidente que o papel educativo atribuído 
ao bibliotecário que atua na EPT se encontra na atividade de mediação da 
informação, pois por ela o profissional é capaz de desenvolver habilidades 
em Coinfo nos estudantes que frequentam suas bibliotecas, capacitando-os 
na utilização das TIC e ferramentas da web 2.0. Tais habilidades reafirmam 
os preceitos emancipadores e não instrumentalizantes, da formação 
omnilateral da ETP, por meio da promoção de indivíduos autônomos no 
processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, a Educação online pode contribuir para a potencialização 
desse papel de educador atribuído ao bibliotecário, favorecendo a construção 
de uma formação que atenda às necessidades da ETP contemporânea, a 
partir de orientações e capacitações flexíveis, ajustadas à realidade do 
usuário, primando pela democratização da educação.

Para que cumpra o seu papel de educador de forma eficiente em um ambiente 
de aprendizagem virtual, é necessário que o bibliotecário tenha domínio das 
ferramentas da web 2.0, além de proficiência no que compete à informação e 
seus processos de busca, apropriação e construção do conhecimento.  Assim, 
em via geral, para que o bibliotecário possa exercer o seu papel de educador, 
é necessária a compreensão dos procedimentos pedagógicos e de rotinas 
didáticas do processo de ensino-aprendizagem. É preciso apropriar-se de uma 
visão psicopedagógica, com um olhar centrado no usuário, identificando as 
dificuldades de aprendizagem e buscando formas de superação. 

Conclui-se que a função educativa do bibliotecário na EPT e na ambiência 
da Educação online se dá na contribuição para a formação omnilateral em 
detrimento de uma formação excludente. Essa contribuição acontece por 
meio do desenvolvimento de habilidades em Coinfo, visando a autonomia 
informacional dos usuários e a adequada inserção no contexto da cibercultura.  
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CONTEXTO DA DUALIDADE EDUCACIONAL
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Sônia Pinto de Albuquerque Melo

Introdução

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) têm 
ocupado uma posição de destaque na área da formação profissional brasileira. 
Sua composição é resultado da integração ou transformação de instituições 
federais de ensino que, em sua maioria, sofreram mudanças ao longo de mais 
de um século. Os IFs são organizações especializadas em ofertar a educação 
profissional e tecnológica nas diversas modalidades de ensino, com a junção 
de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as práticas pedagógicas. Além 
disso, essas instituições passaram a ser equiparadas às universidades federais, 
no que se refere à incidência dos dispositivos que tratam da regulação, 
avaliação e supervisão dos institutos e dos cursos superiores (BRASIL, 2008).

Em 23 de setembro de 2020, a trajetória histórica dos institutos completou 111 
anos. À luz dos normativos jurídicos que foram promulgados ao longo dos anos 
desde o Decreto n. 7.566/1909, que instituiu as Escolas de Aprendizes e Artífices 
(EAA), percebe-se que essa trajetória foi marcada pelo caráter estrutural que a 
dualidade educacional adquiriu ao longo do tempo - isto porque, enquanto que, 
para uns, propunha-se uma educação básica voltada para o ingresso no nível 
superior; para outros, ofertava-se uma formação meramente instrumental.

Neste capítulo, buscou-se realizar uma revisão bibliográfica do histórico da 
formação do Instituto Federal de Sergipe (IFS), que teve origem na última EAA 
inaugurada. Assim, este texto centraliza-se no contexto das transformações 
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políticas e econômicas que permearam o percurso das instituições que 
originaram os IFs, perpassando pela conjuntura da dualidade educacional. 

Para a melhor compreensão do leitor, nosso texto está organizado em 
cinco seções. Na primeira, dialogamos sobre o caráter assistencialista nos 
primórdios da educação profissional. Na segunda, abordamos a nova vertente 
que essa educação adquiriu em virtude das transformações econômicas 
vivenciadas no país, decorrentes do processo de industrialização. Na terceira, 
discorremos acerca da conjuntura política da elaboração da Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB), na década de 1990 e como este normativo intensificou a 
dualidade educacional. Posteriormente, tratamos da possibilidade da 
integração entre a educação básica e a profissional. Por fim, apresentamos 
algumas considerações sobre o que foi dialogado ao longo deste capítulo.

A educação profissional e o caráter assistencialista

Primeiramente, ao adentrar no histórico da educação profissional no 
Brasil, é necessário esclarecer que, até os primórdios do século XIX, não 
há indicativos de projetos voltados a este campo da educação. Apenas em 
1809, que se teve uma perspectiva de educação profissional, quando o 
príncipe Regente, que futuramente seria chamado de D. João VI, criou o 
Colégio das Fábricas. Ulteriormente, apareceram instituições com base em 
um ideário assistencialista, as quais tinham o propósito de proporcionalizar 
às crianças órfãs e aos desprovidos de riquezas um mínimo de formação, 
na tentativa de evitar o envolvimento deles em ações que fugissem da boa 
conduta da época (RAMOS, 2014b). Desse modo, pode-se dizer que, no 
século XIX, esta educação trazia o caráter filantrópico, uma vez que não 
existia uma grande demanda por profissionais qualificados.

O século XX inicia-se com um diferencial para a educação profissional, 
uma vez que o poder público passa a promover uma formação profissional 
mais voltada para o preparo dos operários para desempenho de determinadas 
funções, o que provoca certo distanciamento do caráter assistencialista. A nova 
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proposta visava suprir as exigências do sistema econômico, concernentes à 
demanda por profissionais mais qualificados para exercer as novas funções 
advindas do crescimento do processo de industrialização. Assim, em 1906, 
o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC) assumiu a 
responsabilidade desse setor de qualificação profissional (MOURA, 2010). 

Em 1909, tem-se o registro formal das primeiras instituições que 
comporiam os Institutos Federais (IFs), instituídas pelo Decreto n. 
7.566/1909, quais sejam, as Escolas de Aprendizes e Artífices. O objetivo 
era promover ensino profissional primário e gratuito aos menos favorecidos, 
para fins de aquisição de um ofício (BRASIL, 1909). 

Sergipe foi o último estado a instalar uma EAA, por falta de amparo político 
do governo federal em relação ao estadual, para tal fim. Com isso, a inauguração 
da EAA/SE só ocorreu em 1911, no município de Aracaju, com a oferta dos 
cursos primário e de Desenho e o ensino de ofícios  (SANTOS NETO, 2009).

A educação com viés econômico

Em 1930, o país passava por transformações no âmbito socioeconômico 
e político, em virtude da revolução burguesa, com a instauração do 
modelo produtivo capitalista e a industrialização. Como consequência, a 
profissionalização perdeu o caráter puramente assistencialista como em sua 
origem e tomou um viés predominantemente econômico (RAMOS, 2014b).

A primeira reforma educacional brasileira em âmbito nacional foi 
implementada por Francisco Campos, em 1931, durante o governo provisório 
de Getúlio Vargas. Tal reforma foi ratificada pela Constituição Brasileira de 
1934, tendo o governo federal assumido um compromisso com o ensino 
secundário, garantindo-lhe conteúdo e seriação específica. Nesse período, 
o currículo do ensino secundário tinha cunho enciclopédico. Contudo, 
não houve uma proposta efetiva em relação ao ensino técnico, científico e 
profissional, apenas ocorreu a regulamentação do ensino comercial. Inclusive, 
não era permitido àqueles que concluíssem o ensino comercial ingressarem 
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no ensino superior. Assim, foram criados dois sistemas distintos, reforçando 
a dualidade educacional existente naquele período (RAMOS, 2014b).

A década de 1930 é marcada pela responsabilização do Estado em relação 
à educação. Foi através da Constituição de 1934 que se instituiu a política 
educacional, sendo estabelecido o papel da União para o direcionamento 
das diretrizes nacionais e o firmamento do plano nacional de educação. Esta 
foi a primeira constituição que institucionalizou a vinculação dos recursos 
voltados à área educacional (MOURA, 2010). Mas, com a Constituição de 
1937, suspendeu-se a vinculação desses recursos destinados à educação. 

Neste contexto, impulsionado pelo processo de industrialização que 
vinha sendo fomentado desde 1930, cresceu a demanda pelos profissionais 
técnicos nas áreas industrial, comercial e de serviços. Diante disso, em 1937, 
foi instituída a Divisão do Ensino Industrial. Foi neste ano que ocorreu a 
primeira transformação das Escolas de Aprendizes e Artífices, as quais 
receberam a nova nomenclatura de Liceus e a EAA-SE passou a denominar-
se Liceu Industrial de Aracaju. Contudo, mesmo com as mudanças na área 
industrial e educacional, a unidade de Aracaju encontrava-se com uma 
estrutura física considerada precária (SANTOS NETO, 2009). 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, intensificou-se o 
fortalecimento da indústria nacional, uma vez que as grandes economias 
focavam em produzir para a indústria bélica e os países emergentes foram 
convidados a avançar em seus processos de industrialização (MOURA, 2010).

No Brasil, esse processo não foi diferente. Foi um período marcado 
pelo fortalecimento industrial e substituição das importações pela produção 
interna de seus produtos. 

A forma como foi estruturada a indústria nacional - por meio de equipamentos, 
tecnologias e todo conhecimento produzido externamente - interferiu no 
modo em que a educação estava constituída. Diante disso, fez-se necessário 
regulamentar a educação básica de acordo com essa nova conjuntura. 
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Para isso, foram promulgados alguns decretos-lei, conhecidos como Leis 
Orgânicas da Educação Nacional ou Reforma Capanema, em virtude do nome 
do Ministro da Educação, Gustavo Capanema (MOURA, 2010). Assim, 
vejamos o que cada um desses decretos estabeleceu para a educação brasileira:

O Decreto-Lei n° 4.073/1942 teve como premissa instituir as bases 
organizacionais e regimentais do ensino industrial, que se referia ao 
ensino de grau secundário, proposto à formação profissional daqueles 
que trabalhavam na indústria, em atividades artesanais, no transporte, 
na comunicação e na pesca. Além disso, consoante o art. 6° do decreto, 
o ensino industrial foi dividido em dois ciclos - o primeiro constituído 
pelo ensino industrial básico, de mestria, artesanal e de aprendizagem e, o 
segundo, pelo ensino técnico e pedagógico (BRASIL, 1942a).  

O Decreto-Lei n° 4.127/1942 estabeleceu as bases da organização da 
rede federal de instituições aptas a fornecer o ensino regulamentado pelo 
decreto anteriormente mencionado. Esse novo decreto transformou os 
estabelecimentos de ensino industrial, a exemplo dos Liceus, em escolas 
técnicas, industriais, artesanais e de aprendizagem (BRASIL, 1942b). Foi 
por força deste decreto que o Liceu Industrial de Aracaju passou a ser 
chamado Escola Industrial de Aracaju (EIA).

No que se refere à EIA, dentre as inovações ocorridas na década de 1940, 
teve-se o primeiro processo seletivo com a possibilidade de as vagas serem 
ocupadas por mulheres, tendo em vista que o próprio mercado de trabalho 
começava a inseri-las em determinadas funções. Contudo, tal disposição não 
logrou êxito e tais vagas foram extintas posteriormente. Apenas quinze anos 
depois, houve novas ofertas de vagas destinadas às mulheres. 

Nesta década também ocorreram as primeiras excursões em formato 
de visitas técnicas, com vistas a potencializar o aprendizado dos discentes 
(SANTOS NETO, 2009).

As bases de organização e de regime do ensino agrícola, voltada para 
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a preparação profissional do trabalhador agrícola no segundo grau, foram 
regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 9.613/1946. A então conhecida Lei 
Orgânica do Ensino Agrícola estabeleceu três tipos de escolas: as de iniciação 
agrícola, as agrícolas e as agrotécnicas (BRASIL, 1946). Em Sergipe, a 
instituição intitulou-se “Escola de Iniciação Agrícola Benjamin Constant”. 
Esta escola teve origem no “Patronato São Maurício”, fundado em 1924, 
e que, posteriormente, recebeu outras nomenclaturas como: “Patronato de 
Menores Francisco de Sá”, em 1926; “Aprendizado Agrícola de Sergipe”, 
1934; e em 1939, “Aprendizado Agrícola Benjamim Constant”. Já em 1952, 
tal instituição foi transformada em “Escola Agrícola Benjamim Constant”. 

Dando continuidade ao contexto da formação profissional na década de 
1940, tem-se a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários 
(Senai), responsável por organizar e administrar as escolas de aprendizagem dos 
industriários. Já, em 1946, foi instaurado o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), por meio do qual a Confederação Nacional do Comércio 
ficaria a cargo das escolas de aprendizagem comercial. 

A década de 1940 foi marcada pelo aspecto estrutural dual no sistema 
educacional - de um lado a regulamentação da formação profissional; do 
outro, a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Secundário, voltada para 
a educação básica. A relação entre os campos profissional e básico era de 
independência (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012). 

De acordo com Moura (2010), foram estabelecidos normativos próprios 
para formação profissional em cada setor da economia e a formação 
de docentes do nível médio. Todavia, o autor esclarece que toda essa 
conjuntura reafirmou a dualidade educacional, pois o ingresso nos cursos 
de nível superior, através de processo seletivo, permanecia regrado pelos 
conhecimentos gerais, das Letras, Ciências e Humanidades, constituintes 
da formação básica designada a uma pequena parcela populacional.

Com a justificativa de promover a equivalência entre a educação 
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secundária e a profissional, que possibilitasse ao indivíduo migrar de um 
curso para o outro, foram instituídas as Leis de Equivalência, na década de 
1950. A efetivação dessas leis ocorreu de fato com a publicação da primeira 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Diante disso, 
aqueles que concluíssem o curso técnico poderiam se inscrever em um 
curso de nível superior (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012).

Considerando a perspectiva de equivalência entre os cursos, tinha-se 
a expectativa de superar a dualidade educacional, pois entendia-se que 
qualquer indivíduo poderia continuar os estudos no nível superior. Porém, 
não foi bem o que ocorreu na prática, que ainda se destinava a uns uma 
formação direcionada à preparação voltada aos processos de seleção de 
nível superior. Enquanto isso, a outros direcionava-se uma educação 
em que predominavam os conteúdos mais específicos, voltados para as 
necessidades do mercado de trabalho (MOURA, 2010).

O ramo da educação profissional agrícola de Sergipe teve modificação 
com a promulgação da primeira LDBEN. A “Escola Agrícola Benjamin 
Constant” passou a denominar-se “Colégio Agrícola”, onde era ofertado 
o 2° ciclo do colegial e garantia-se um diploma técnico aos concluintes. 

Posteriormente, essa instituição ainda foi denominada de “Colégio Agrícola 
Benjamin Constant” (1964), até receber, em 1979, a nomenclatura de “Escola 
Agrotécnica Federal de São Cristóvão/SE”, por meio do Decreto n° 83.935/1979, 
sendo transformada, apenas em 1993, em autarquia federal vinculada ao 
Ministério da Educação e do Desporto, com a Lei n° 8.731/1993 (IFS, 2014).

As instituições de ensino industrial receberam uma nova organização escolar 
e administrativa com a Lei n° 3.552/1959. De acordo com o art. 16 desta lei, as 
instituições que ofertavam ensino industrial e que eram mantidas pelo Ministério 
da Educação e Cultura, passaram a ter personalidade jurídica própria e autonomia 
didática, administrativa, técnica e financeira (BRASIL, 1959). 

Nesse mesmo ano, as Escolas Industriais e Técnicas receberam a 
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nomenclatura de Escolas Técnicas Federais (ETFs) e comporiam a rede 
federal de ensino técnico, sob a condição de autarquias (RAMOS, 2014b). 
No território sergipano, o primeiro curso de nível técnico criado foi o 
de Técnico em Edificações, em 1962. Mas, a Escola Técnica Federal de 
Sergipe foi regularizada de fato, em 1965 (SANTOS NETO, 2009).

Posteriormente, durante o período compreendido entre 1968 a 1973 do 
governo militar, o país vivenciou um momento histórico, conhecido como 
“milagre econômico”. Segundo Moura (2010), esse progresso econômico foi 
construído mediante um crescente endividamento externo, que tinha por objetivo 
intensificar a industrialização do país. Em detrimento disso, cresceu a demanda 
por mão de obra qualificada, mais precisamente, os técnicos de nível médio. 
Como alternativa, o governo recorreu à formação profissionalizante, ainda no 2° 
grau, a fim de viabilizar à população inserir-se no mercado de trabalho.

Foi em 1968, que houve a normalização da atividade de técnico industrial de 
nível médio, a qual passou a ocupar uma função de destaque nas esferas política 
e econômica, na medida em que esses profissionais passaram a atuar como 
mediadores entre aqueles profissionais que eram considerados sem qualificação 
e aqueles do alto escalão (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012).

A educação tecnológica também passou a ser discutida no âmbito 
superior, tendo em vista a crescente demanda por esse tipo de ensino, no 
momento de desenvolvimento econômico em que o país vivenciava. Assim, 
ainda em 1968, emergiram os cursos de tecnólogos, para fins de acolhimento 
das áreas profissionais que não eram atendidas pelas graduações, por serem 
carreiras mais curtas. Isso ocorreu em decorrência da reforma universitária 
deflagrada nesse mesmo ano, que objetivava as múltiplas possibilidades a 
serem desenvolvidas no campo universitário, inclusive, criaram-se novos 
tipos de instituições públicas de ensino, para desempenhar atribuições a 
título de formação profissional (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012).

A crescente demanda por mão de obra qualificada para atender às 
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demandas do mercado de trabalho se configurou como fator decisivo para 
a Reforma do Ensino de 1º e 2º, instaurada pela Lei n° 5.692/1971. A 
referida lei determinou a obrigatoriedade da preparação para o trabalho 
na etapa do 2° grau. Além disso, foi estabelecida a primazia da formação 
especial (profissional) sobre a educação geral (BRASIL, 1971). A referida 
lei trouxe duas vertentes: suprir a demanda do mercado de profissionais 
técnicos de nível médio e controlar a demasiada procura pelos cursos 
superiores. A justificativa para a notória pressão para formar técnicos 
foi embasada na “escassez de técnicos” e pela conveniência de diminuir 
desencantamento dos jovens que não conseguiam entrar para uma 
universidade nem para o mercado de trabalho uma vez que não possuíam 
uma formação (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012).

Percebe-se que o propósito dessa lei não foi o de aumentar o número de 
vagas nas universidades para possibilitar o ingresso da população no ensino 
superior. O que de fato ocorreu foi o estabelecimento de um mecanismo 
para que as pessoas finalizassem seus estudos com uma qualificação técnica, 
uma vez que o mercado de trabalho precisava desses profissionais. Frigotto 
(2010) entende que a profissionalização obrigatória e a formação técnica 
foram direcionadas para atender às demandas do mercado de trabalho. O 
autor acrescenta que as reformas no âmbito educacional ocorreram para 
atender a um projeto político, com fulcro na economicidade e no caráter 
pragmático que utilizou como base a Teoria do Capital Humano.

De acordo com Moura (2010), formalmente, a Reforma do Ensino de 
1º e 2º surgiu como a possibilidade de romper a dualidade entre a educação 
básica e a profissional, por meio da compulsoriedade da profissionalização 
no 2° grau em qualquer instituição de ensino, quer seja privada ou pública.  
No caso concreto, segundo o autor, essa obrigatoriedade atingiu apenas 
as escolas públicas, já a maior parte das privadas mantiveram-se voltadas 
para a formação básica. Além disso, as escolas estaduais, em detrimento 
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da falta de ampliação da carga horária do 2° grau, para que as matérias do 
ensino profissional fossem incluídas, tiveram que diminuir o fornecimento 
dos conhecimentos voltados para a formação básica. Tudo isso trouxe 
para a educação pública estadual um aspecto meramente instrumental, que 
não possibilitava aos estudantes a aquisição de conhecimentos com maior 
complexidade, inerente aos aspectos do trabalho.

Diante disso, segundo Ramos (2014a), as Escolas Técnicas Federais, pelo 
fato de oferecerem ensino profissionalizante de qualidade, foram procuradas 
por outros estabelecimentos para firmar convênio. Isso facilitava àquelas 
instituições que ofereciam o ensino básico, que disponibilizassem também o 
segmento técnico, conforme ordenava a Lei n° 5.692/1971. A autora informa 
que isso impulsionou o desenvolvimento da formação constituída no âmbito 
das Escolas Técnicas Federais e acentuou a qualidade do ensino dessas 
instituições. Desse modo, tais escolas passaram a ser reconhecidas como as 
mais apropriadas para ofertar o ensino profissionalizante no 2° grau direcionado 
para habilitações específicas. Para Moura (2010, p. 68), esse destaque tanto 
das Escolas Técnicas quanto das Agrotécnicas Federais, só foi possível, em 
decorrência de um “financiamento adequado e corpo docente especializado”.

Com a Lei n° 6.545/1978, as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, 
do Paraná e Celso Suckow da Fonseca passaram a denominar-se Centros 
Federais de Educação Tecnológica. Essas unidades, além da oferta dos cursos 
técnicos, ofertavam cursos de graduação. Isso pode ter propagado a dualidade 
estrutural da educação do país em direção ao nível superior. Porém, é importante 
reconhecer que os cursos tinham um papel social, no que se refere ao preparo 
dos profissionais (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012).

Foi apenas em 1982 que a obrigatoriedade da profissionalização no 
ensino do 2° grau foi extinta, por força da Lei n° 7.044/82 (BRASIL, 1982). 
Como relata Moura (2010), no período entre o final dos anos 80 e início 
dos anos 90, o que se percebia era uma redução significativa do 2° grau 



227

profissionalizante, com exceção das Escolas Técnicas e das Agrotécnicas, 
bem como algumas raras escolas estaduais.

Em 1986, apesar de presenciar-se um período de recessão e alta inflacionária 
na economia brasileira, foi implementado o Programa de Expansão e 
Melhoria do Ensino Técnico (Protec).  O programa propunha a criação de 
200 escolas técnicas industriais e agrotécnicas voltadas para o ensino do 1° 
e 2° grau. Foi por meio desse normativo que foram criadas as Unidades de 
Ensino Descentralizadas (Uned), as quais vinculavam-se a uma escola mãe, 
que poderia ser uma Escola Técnica, Agrotécnica ou um Centro Federal de 
Educação Tecnológica (Cefet). Como resultado, em 1993, foram inauguradas 
11 Uneds e outras 36 estavam sendo construídas (RAMOS, 2014b). Segundo 
Santos Neto (2009), em Sergipe, devido à falta de recursos, a obra de 
construção da Uned Lagarto teve início em 1988, mas apenas em 1994, houve 
a inauguração de fato dessa unidade, e, o início das atividades ocorreu no ano 
seguinte, com a oferta dos cursos de Edificações e Eletromecânica. 

Nos primórdios da década de 90, a Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica do Ministério da Educação (Semtec) propôs a implementação 
de um projeto pedagógico tanto nas escolas técnicas quanto nos Cefets 
e também a transformação das Escolas Técnicas Federais em Cefets. O 
objetivo de tal proposta era o de ordenar a preparação de técnicos à lógica da 
reestruturação produtiva e promover o fortalecimento dessas instituições, 
em virtude do momento político em que o país se encontrava, visto que 
a redemocratização trouxe o questionamento a respeito dos propósitos 
desses estabelecimentos de ensino. Do lado conservadorista, a principal 
crítica era o elevado custo e o afastamento do mercado de trabalho. Já 
para os progressistas, a destinação de recursos públicos a essas instituições 
vinha a atender aos ditames do capital (RAMOS, 2014b). 

O Sistema Nacional de Educação Tecnológica foi criado com a 
finalidade de agregar e consolidar essa rede de ensino, por meio da Lei n° 
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8.948/1994. O § 5° do art. 3° da  mencionada lei estabeleceu que a criação 
de novas unidades de ensino profissional por parte da União, só poderia 
ocorrer em parceria com os Estados, Municípios, Distrito Federal, setor 
produtivo ou organizações não governamentais, que seriam responsáveis 
por manter e gerir as novas instituições (BRASIL, 1994).

Além disso, foi estipulado que as Escolas Técnicas Federais fossem 
transformadas em Cefets. O objetivo era o de distanciar a possibilidade de 
mudança dessas escolas para o sistema estadual ou para o Senai, ou mesmo para 
a privatização. Como resultado, pensou-se na inserção do ensino superior nesses 
locais, para que permanecessem no sistema federal de ensino (RAMOS, 2014b). 

A regulamentação da Lei n° 8.948/1994 apenas foi efetivada em 1997, com 
a publicação do Decreto n° 2.406/1997. O decreto, apesar de ter reconfigurado 
os Cefets, não deixou estabelecida a autonomia para ofertar cursos superiores, 
exceto os de ensino tecnológico e de formação de docentes e especialistas, 
para ministrar matérias de educação científica e tecnológica. A cefetização das 
escolas técnicas foi efetivada, através de decreto específico para cada uma, 
depois da aprovação dos projetos institucionais elaborados pelas escolas, pelo 
Ministro de Estado da Educação e dos Desporto (RAMOS, 2014b).  No caso 
de Sergipe, a implantação do Cefet-SE, ocorreu por meio do Decreto de 13 de 
novembro de 2002. E, desde então, foi-se instituindo os cursos de Educação 
Tecnológica de Nível Superior (SANTOS NETO, 2009).

Lei de Diretrizes e Bases: superação ou intensificação da 
dualidade educacional?

No final dos anos 1980, vieram à tona as discussões relativas à 
concepção de politecnia, com a perspectiva de superação da dualidade 
estrutural da educação no país. No aspecto econômico, a década de 1980 
é conhecida como a “década perdida”. Tal período foi marcado por uma 
crise econômica que perpassava por diferentes países. No Brasil, ocorria a 
disputa política pelo término do movimento militar e a garantia do direito 
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da sociedade para escolher os seus governantes. 
O Estado Democrático de Direito foi instituído pela Constituição Federal 

de 1988, destinando-se a garantia do exercício dos direitos sociais e individuais, 
da liberdade, do bem-estar, da segurança, do desenvolvimento, da igualdade e 
da justiça como valores supremos da sociedade (BRASIL, 1988). Para Frigotto 
(2010), a constituição de fato trouxe o conceito de democratização social, 
mas os conservadores distanciaram-se do que foi estabelecido e utilizaram de 
outros normativos como “decretos, medidas provisórias e artifícios jurídicos, 
em uma letra morta” (FRIGOTTO, 2010, p. 31).

Neste quadro político, com a concepção de democracia representativa, 
retomava-se também a disputa política em torno da redemocratização da 
educação. Dessa maneira, ocorriam discussões concernentes aos rumos da 
legislação educacional, mediante a elaboração de projetos que iriam culminar 
com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

O corpo acadêmico e alguns partidários progressistas, com 
intermediação do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, propunham 
um projeto que priorizasse a escola pública e gratuita. Somando-se a isso, 
objetivavam a superação da dualidade estrutural, por meio da escola 
unitária e politécnica. Diante desse ideário, deu-se origem ao projeto de 
LDB apresentado pelo deputado Otávio Elísio (CIAVATTA, 2012). A 
proposta criticava o perfil hegemônico do ensino técnico de nível médio 
constituído pela Lei n. 5.692/1971. (RAMOS, 2014b).

Em sentido oposto, estavam aqueles que defendiam a privatização e que 
embasaram o projeto do Substutivo Darcy Ribeiro. Projeto esse que foi aprovado, 
tendo sido sancionada a Lei n° 9.394/1996, pelo Presidente da República, à 
época, Fernando Henrique Cardoso. O texto aprovado veio a aprofundar ainda 
mais a dualidade estrutural entre o ensino médio e a formação profissional.

A LDB trouxe em seu teor uma imprecisão ao que de fato se pretendia, 
não restou esclarecido se a articulação entre o núcleo básico e o técnico 
estaria impulsionando também a integração dessas formas de ensino. Moura 
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(2010) sinaliza um elemento fundamental que caracterizou a ambiguidade 
que a lei trouxe. De acordo com o autor, essa norma trata do ensino médio 
e da formação profissional em dois capítulos distintos. O ensino médio 
é caracterizado como uma das etapas da educação básica, já a educação 
profissional foi discutida de forma a parte. Segundo a lei, a educação 
brasileira seria composta apenas pela educação básica e pela superior, 
demonstrando que a educação profissional não faz parte da “educação 
regular brasileira”, sendo abordada de forma distinta. Para Moura (2010), 
a mesma é vista apenas como uma “modalidade”.

Moura (2010) acredita que a ambiguidade formalizada pela LDB não 
ocorreu por acaso. Ele entende que o objetivo era ratificar o distanciamento 
entre o ensino médio e o profissional. Isso veio a atender o que estava 
disposto no projeto de lei proposto no governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que trazia em seu cerne a separação obrigatória entre a 
formação básica e profissional. Com isso, houve forte pressão de diferentes 
frentes políticas no Congresso Nacional e da sociedade acadêmica. Assim, 
para conter a oposição, o texto da Lei n. 9.394/1996 foi promulgado com 
um caráter minimalista e dúbio (MOURA, 2010).

Ulteriormente, para regulamentar o que a LDB propunha em relação 
ao ensino médio e à educação profissional, foi instaurado o Decreto n° 
2.208/97, que estabelecia a separação entre o ensino básico e a formação 
profissional. Assim, retirou-se a obrigação dos sistemas de ensino de 
financiarem e ofertarem a educação profissional (RAMOS, 2010). 

Anos 2000: possibilidade de integração da educação 
básica e profissional

Em 2004, no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, foi publicado 
o Decreto n. 5.154/2004, revogando o Decreto n. 2.208/1997. Mediante este 
normativo, teve-se a expectativa de articulação entre a educação básica e a 
profissional, na mesma instituição de ensino (BRASIL, 2004). 

Um aspecto importante para a Rede Federal de Educação Profissional e 
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Tecnológica, no ano 2004, foi o fato de que as instituições que compunham 
a rede passaram a ter autonomia para criar e implantar cursos em todos 
os níveis relativos à educação profissional e tecnológica. Além disso, de 
forma excepcional, as escolas agrotécnicas foram autorizadas a ofertar os 
cursos superiores de tecnologia, na graduação (BRASIL/MEC, 2008). 

A Lei n. 11.195/2005 alterou a redação do §5° do art. 3° da Lei n. 
8.948/1994, possibilitando a primeira fase do Plano de Expansão da Rede 
Federal, instituído pelo governo federal e iniciada em 2006 (BRASIL, 2005). 
A expansão tratava-se de uma proposta para ampliar a oferta de uma educação 
pública de qualidade, especialmente, a educação profissional e tecnológica, 
em todo o país. Com isso, objetivou-se expandir o quantitativo das instituições 
federais voltadas a esse tipo de educação (BRASIL/MEC, 2008). Essa fase 
baseou-se na implantação de instituições federais de educação profissional, 
principalmente, em estados que não possuíam esses estabelecimentos de 
ensino. Nesta fase, o Estado de Sergipe não foi contemplado.

Em 2007, deu-se início à segunda fase dessa expansão, a qual recebeu 
o slogan “Uma escola técnica em cada cidade-pólo do país”. Previa-se a 
implantação de 150 unidades de ensino, até 2010. A localização das unidades 
criadas nessa etapa foi determinada por um caráter multidisciplinar, baseado 
em estudos que tratavam das especificidades geográficas, demográficas, 
econômicas, socioambientais e culturais. 

Em Sergipe, para a segunda fase de expansão, foi autorizada a 
implantação de três unidades, nos municípios de Estância, Itabaiana e 
Nossa Senhora da Glória. O início das atividades nessas unidades só foi 
ocorrer em 2011, em sedes provisórias. As sedes definitivas de Estância 
e Itabaiana foram inauguradas, respectivamente, em 2014 e 2018, já em 
Nossa Senhora da Glória, ainda funciona em sede provisória.

Para Thomaz (2013), houve uma ampliação da oferta da educação 
profissional, principalmente, entre o público de menor renda e que residem 
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distante dos centros urbanos. Porém, o autor identificou algumas dificuldades 
apresentadas nesse processo, como a falta de preparo das escolas para 
delimitar estratégias futuras; carência de profissionais em determinados 
locais; risco de uma futura limitação orçamentária; intensificação da evasão 
escolar, principalmente, nas regiões Norte e Nordeste.

Em 2008, com a pretensão de redirecionar, regularizar e integrar as 
premissas da educação profissional técnica de nível médio, de jovens e adultos, 
e da profissional e tecnológica, foi instituída a Lei n° 11.741/2008. A partir 
dessa lei, determinados dispositivos da LDB foram alterados, para incluir o 
teor do decreto n° 5.154/2004 (RAMOS, 2014b).  No mesmo ano, presenciou-
se um marco na história da educação profissional, com a aprovação da Lei n° 
11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional Científica 
e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Com a publicação da Lei n° 11.892/2008, foram formados 38 (trinta e 
oito) Institutos Federais, organizados em estrutura multicampi, mediante 
a transformação de Centros Federais, Unidades Descentralizadas, Escolas 
Agrotécnicas, escolas vinculadas a Universidades e Escolas Técnicas. O cerne 
da proposta na mencionada lei era a justiça social, competitividade econômica, 
a equidade e a geração de novas tecnologias (BRASIL/MEC, 2008).  

Foi nesse momento que, por meio da integração entre o Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Sergipe e a Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, 
que se deu origem ao que hoje conhece-se como Instituto Federal de Sergipe.

Em 2011, deu-se início à terceira fase da expansão da EPT, com 
previsão de criação de 208 novas escolas, até o final de 2014, totalizando 
562 unidades. Um dos critérios estabelecidos para implantação das 
unidades foi que os municípios fossem localizados em microrregiões que 
não possuíam escolas federais. Dessa maneira, no Estado de Sergipe, os 
municípios de Nossa Senhora do Socorro, Propriá, Poço Redondo e Tobias 
Barreto foram contemplados com a construção dessas novas unidades. 
Dentre essas, apenas o Campus Poço Redondo ainda não foi inaugurado.

Considerações Finais

Os Institutos têm como característica a atuação voltada para o 
desenvolvimento local e regional. É necessário, para tanto, que a instituição 
se comunique com o território onde está inserida, a fim de conhecê-lo, 
pois através desse conhecimento, a instituição poderá atuar de forma mais 
efetiva na região, possibilitando o desenvolvimento local, por meio da 
inclusão social e distribuição de renda (BRASIL/MEC, 2008). 

Neste capítulo, foi abordada a trajetória das instituições que deram 
origem ao Instituto Federal de Sergipe. Percebe-se que o contexto histórico 
em que essas organizações foram se transformando ao longo dos anos foi 
permeado pela relação entre a educação e o trabalho. Relação essa que foi 
tipificada pela dualidade educacional, na qual era destinada a uma pequena 
parcela da sociedade uma formação propedêutica, enquanto à grande 
maioria, era ofertada uma educação instrumental.

Ainda hoje é perceptível que não houve uma ação efetiva que se refira à 
igualdade educacional. A exemplo disso, pode-se citar a Reforma do ensino 
médio, implementada em 2017. Segundo Ramos (2017), a reforma pode ser 
considerada um retrocesso, uma vez que retomou o caráter dual da educação, 
dificultando o acesso da população a uma educação básica pública de qualidade.

Mesmo diante de tal realidade, a qual representa os avanços e retrocessos 
da trajetória da EPT, é fundamental perseguir nas práticas pedagógicas 
significativas, indispensáveis para que o IFS atenda ao que está disposto nos 
documentos norteadores da edificação de sua institucionalidade, através da 
integração entre ciência, tecnologia e cultura. Assim, observando o princípio 
da verticalidade do ensino, como também a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, possa contribuir com a formação instituída na ética 
social por meio da integração entre a formação humana e profissional. 
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DA IMPLANTAÇÃO ÀS IMPLICAÇÕES: tecendo elos entre 
a constituição dos Institutos Federais e sua relação com o 

fazer docente

Jocelaine Oliveira dos Santos

Introdução

Resultante de uma série de inquietações como pesquisadora da Rede 
Federal, a temática das implicações das mudanças dos Institutos Federais 
sobre o fazer docente surgiu, primeiramente, da convivência heterogênea 
com docentes de diversas áreas do conhecimento e formações múltiplas. 
Esta heterogeneidade, marcante em toda a Rede Federal, sobretudo a partir 
de 2008, quando da transformação das antigas Escolas Técnicas e Centros 
Federais, em Institutos Federais de Educação, autárquicos em suas ofertas 
da Educação Básica à Pós-Graduação, constitui-se como um campo de 
possibilidades plural para buscar compreender a sociedade em que vivemos 
e o que se pretende Educação Pública de qualidade em nosso país. 

Parte-se da premissa de que, ao adentrar à Rede Federal, o novo docente 
deparar-se-á com o desafio de ministrar aulas para cursos da Educação 
Profissional, Técnica e Tecnológica, em diversas modalidades e níveis, 
constituindo-se sujeito professor EBTT em uma dinâmica marcada pelos 
múltiplos desafios da docência e do novo cotidiano institucional, sobretudo 
a partir da lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs).

Assim, torna-se urgente refletir sobre esse cenário de alterações, 
sobretudo considerando-as no quadro das políticas de educação pública no 
Brasil, e como tais mudanças tem sido refletidas e refratadas no bojo do docente 
EBTT (ou seja, da carreira da Educação Básica, Técnica e Tecnológica). A fim 
de organizar esse pensar, o presente artigo, recorte de tese doutoral defendida 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade 
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), propõe-se a situar o leitor nesse cenário 
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de reconfiguração da Rede Federal de Educação Profissional. 
Depois disso, dispõe-se também a trazer alguns achados da pesquisa 

sobre os desafios docentes postos diante dessa nova institucionalidade. 
Para construir tal discussão, utilizou-se da observação participante e da 
entrevista compreensiva como técnica de coleta de dados (KAUFMANN, 
2013), junto a 11 docentes que representam recortes temporais previamente 
definidos. No grupo 01 – professores que ministravam aulas no Instituto 
Federal de Roraima – lócus da pesquisa – desde a implantação da antiga 
Escola Técnica em 1994 e que ainda permanecem em atividade;  Grupo 
02 – que ministravam aulas no Instituto Federal de Roraima, quando 
houve a mudança para Centro Federal de Educação em 2004 e que ainda 
permanecem em atividade; e Grupo 03 – que ministravam aula no IFRR 
desde sua ifetização em 2008 até os dias de hoje. Após a construção do 
corpus, utilizou-se a Análise do Discurso (PÊCHEUX, 2009) para a análise 
dos dados e constituição da categoria analítica instituição ornitorrinca, um 
dos achados da pesquisa e que, agora, recortamos para este artigo.

Intenciona-se, com isso, tecer uma ponte de compreensão sobre os 
impactos dessas mudanças instituições a partir das percepções docentes. 
Justamente por essa razão e interesse, fundamos nossas perspectivas no 
compreensivismo de base weberiana, já que a compreensão do fenômeno 
partiu de um olhar sobre os sujeitos indivíduos que experienciaram o 
processo e reconfiguraram suas ações a partir desse lugar de experiência. 

Novos cenários, novas exigências 

Em 2008, com a transformação dos antigos Centros Federais de Educação 
Profissional (CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFs), a educação profissional passou por uma nova recondução 
do seu modus operandi e uma profunda reconstrução do seu cotidiano. Por 
conseguinte, reconduziu o próprio conceito de exercer a docência e de ser 
professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT). 

O Secretário Eliezer Pacheco, titular da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da Educação, à época 
desta renovação, em 2008, afirmou que os Institutos Federais fazem parte 
de uma Rede Federal que:
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por sua excelência e seus vínculos com a sociedade pro-
dutiva, tem condições de protagonizar um projeto polí-
tico-pedagógico inovador, progressista e que busque a 
construção de novos sujeitos históricos, aptos a se inserir 
no mundo do trabalho, compreendendo-o e transforman-
do-o na direção de um novo mundo possível, capazes 
de superar a barbárie neoliberal e restabelecer o ideal da 
modernidade de liberdade, igualdade e fraternidade, sob 
a ótica das novas possibilidades abertas à humanidade 
neste princípio de século. Os Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia são a síntese daquilo que de 
melhor a Rede Federal construiu ao longo de sua história 
e das políticas de Educação Profissional e Tecnológica 
do Governo Federal. São caracterizados pela ousadia e 
inovação necessárias a uma política e a um conceito que 
pretendem antecipar aqui e agora as bases de uma escola 
contemporânea do futuro e comprometida com uma so-
ciedade radicalmente democrática e socialmente justa. 
(PACHECO, 2011, p. 13, grifo nosso).

Neste sentido, os Institutos Federais se inserem em uma gama de 
medidas do Governo Federal que propõem, inclusive, um novo olhar e 
um novo entendimento para o exercício da docência, para o fazer docente. 
É imperioso, portanto, buscar compreender tais exigências que colocam 
sobre a docência novos sentidos.

Quando se afirma, por exemplo, no Decreto nº 2.208, de 17 de abril 
de 1997, no art. 9º que “As disciplinas do currículo do ensino técnico 
serão ministradas por professores, instrutores e monitores selecionados, 
principalmente, em função de sua experiência profissional, que deverão 
ser preparados para o magistério, previamente ou em serviço, através de 
cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais de formação 
pedagógica” parte-se do pressuposto que a Educação Profissional ofertada 
pelos Institutos necessita de um profissional que conjugue suas experiências 
prévias a uma formação pedagógica necessária ao desenvolvimento pleno 
do educando. Porém, não está claro que formação pedagógica buscamos e 
como isso aconteceria, ficando no plano subjetivo os caminhos possíveis.  

Neste sentido, constituir-se professor estaria além das dinâmicas de 
formação profissional. Ampliaria a paisagem para aspectos biográficos/
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subjetivos, por exemplo, e para o entrecruzamento de dinâmicas muito mais 
profundas, como a institucional e o seu papel na construção desta docência. 

Pode-se afirmar que há, nos IFs, um verdadeiro mosaico da formação docente 
– que vai de professores formados nas escolas de educação a técnicos recém-
saídos dos cursos técnicos, de tecnólogos e engenharias, de diferentes áreas, a 
mestres e doutores especializados em diversos campos do conhecimento. Esse 
conjunto de saberes, aliado a aspectos biográficos e institucionais, certamente 
tornam o fazer docente EBTT cotidiano bastante complexo.

Vale frisar que este repensar da Educação Profissional, Técnica 
e Tecnológica acompanha a intensa onda de reformas educacionais, 
iniciada na década de 90, em toda a América Latina. Considerada 
uma autêntica revolução educacional, ela impacta na reconstrução do 
que está posto e implica um repensar no que está por vir. E como 
propor tamanha reconstrução se os atores professores envolvidos 
neste processo não se constituírem como sujeitos históricos e sociais 
desta dinâmica?

Como consequência desta toada de mudanças paradigmáticas 
globais e para a América Latina, a reconfiguração da Rede Federal 
de Educação no Brasil impõe-se, com a criação dos Institutos, e 
diz-se dela uma autêntica revolução necessária (PACHECO, 2011). 
Ela acompanha um “cardápio” proposto pelo Governo Federal, 
intensificado em 2003, com medidas como o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), o Programa Universidade para 
Todos (ProUni), Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), 
Programa Escola de Fábrica, Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens (ProJovem), apenas para citar alguns.

Assim, os Institutos surgem, pelo menos na teoria, para congregar 
“uma educação vinculada a um Projeto Democrático, comprometido 
com a emancipação dos setores excluídos de nossa sociedade [...] e 
têm suas bases em um conceito de educação profissional e tecnológica 
sem similar em nenhum outro país”. (PACHECO, 2011, p. 11). Na 
prática, uma política pública que visa conduzir o Brasil ao seu lugar 
de competidor no cenário globalizado para um país desenvolvido, 
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formando não só mão de obra especializada como também mercados 
consumidores necessários. 

Enquanto estrutura organizacional, configura-se em 38 Instituições 
multicampi, aproximadamente, espalhadas pelo país, hoje, em mais de 
660 unidades, ofertando desde a Educação Técnica (50% de sua oferta), 
perpassando a formação de professores, através das Licenciaturas (20% 
da oferta), as graduações Tecnológicas, até as Especializações, Mestrados 
Profissionais e Doutorados (30% da oferta) voltados, principalmente, para 
a pesquisa aplicada de inovação tecnológica. 

Figura 1 – Educação Profissional e Tecnológica

Fonte: MEC (2015).

Em termos de crescimento, a REPT (Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica) é formada por: 38 Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia; 2 Centros Federais de Educação 
Tecnológica; Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, 
Colégio Pedro II e Universidade Tecnológica Federal, com mais de 33 mil 
docentes, o que pode ser visto nos elevados números da expansão:    
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 Figura 2 – Cenário da Rede Federal

    
Fonte: MEC (2015).

Enquanto estrutura pedagógica, prima pela transversalidade, a partir 
do diálogo entre educação e tecnologia nas matrizes tecno-pedagógicas, 
e pela verticalização do ensino (da Educação Básica à Pós-Graduação), 
permitindo que o aluno transite em espaços educativos que delineiam 
itinerários formativos mais amplos. Isso exige dos docentes a atuação em 
diversos níveis de ensino, o que, consideramos, impacta sobremaneira o 
seu fazer, e um domínio técnico-tecnológico que, muitas vezes, extrapola 
o seu saber docente.  

Esse lidar, pois, com o conhecimento de forma integrada 
e verticalizada exige uma postura que supere o modelo 
hegemônico disciplinar; significa pensar um profissional 
da educação capaz de desenvolver um trabalho reflexivo 
e criativo e promover transposições didáticas contextu-
alizadas que permitam a construção da autonomia dos 
educandos. A organização curricular dos Institutos Federais 
traz para os profissionais da educação um espaço ímpar de 
construção de saberes. A possibilidade de dialogar simul-
taneamente, e de forma articulada, da educação básica até 
a pós-graduação, trazendo a formação profissional como 
paradigma nuclear, faz que essa atuação acabe por sedi-
mentar o princípio da verticalização. Esses profissionais 
têm a possibilidade de, no mesmo espaço institucional, 
construir vínculos em diferentes níveis e modalidades de 
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ensino, buscar metodologias que melhor se apliquem a 
cada ação, estabelecendo a indissociabilidade de ensino, 
pesquisa e extensão. (PACHECO, 2011, p. 27, grifo nosso).

É notório o fato de que a Educação Profissional, na história das 
políticas em educação brasileira, apareceu quase sempre relegada a um 
plano secundário ou menor, diferentemente do seu lugar atual. Por anos, 
amargou-se uma educação técnica apartada de uma formação humana, 
privilegiando as ideias de constituição de uma massa de mão de obra pouco 
reflexiva para um ávido mercado de trabalho. Nos anos 90, a educação 
profissional parece ter reencontrado seus caminhos, através de reformas e 
contrarreformas, planos e programas. Contudo, um olhar mais atento nos 
revela que o processo não pode ser considerado pacífico e ordeiro como 
muitos documentos institucionais insistem em desenhar.

Na década de 90, por exemplo, as escolas técnicas de nível médio 
passaram a assumir o papel de porta-voz da educação profissional no 
Brasil. Especialmente em 1996, com a promulgação da nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), que passa 
a encarar a formação profissional como um projeto de Estado. Trata-se 
de uma recondução do espaço da Educação Profissional frente às demais 
modalidade de educação, gerada no interior de uma disputa. 

Do período republicano (1892 – hoje), destacam-se, para a compreensão 
do cenário da educação profissional, 3 concepções chave (VIEIRA, 2014):  
a Reforma – 1996/2004 (período em que a educação profissional volta 
ao debate da educação nacional e que a educação técnica e propedêutica 
se afastam); a Contrarreforma 2004/2008 (tentativas de reintegração da 
formação profissional e propedêutica); e a Reorientação das Políticas em 
2008 (criação dos IFS, PRONATEC e currículos integrados). 

Esse repensar educacional no Brasil encontrou terreno fértil nos ideais 
da política neoliberal, através da presença cada vez maior de um estado 
regulador, em que a tese da eficiência do privado tomou o lugar do público 
e revelou a força da intervenção. Isso pode ser observado, sobretudo na área 
educacional em que, apesar de vigorar o discurso oficial de valorização e 
de reconhecimento da educação como força motriz do desenvolvimento 
nacional, haja vista os lemas “Brasil, Pátria Educadora”, e de compromisso, 
“Todos pela Educação”, o último decênio foi marcado por um estado cada 
vez mais gerencial e controlador, vide a instituição de processos avaliativos 
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(Prova Brasil, IDEB, ENEM), como nos assinala Saviani (2007) no termo 
“pedagogia de resultados”. Desta forma, constituir-se docente nesse 
cenário de incertezas, mudanças paradigmáticas e nova institucionalidade 
estrutura-se num campo de contradições e tensões, como veremos a seguir. 

Implicações e desafios docentes

Nesse contexto de exigências por uma formação humana integral, ser um 
professor-reflexivo, consciente de sua prática torna-se ainda mais imperioso. 
Sobretudo, porque é preciso estar atento à conjugação da formação humana 
e técnica, como dizem os documentos gênese dos IFs, integrando ciência, 
trabalho, tecnologia e cultura num movimento de nunca cessar, haja vista 
as demandas dessa nova sociedade tecnoinformacional, numa instituição, 
como os Institutos Federais, que estão ainda em processo de construção. 

Conforme Arroyo (2011, p. 13), não se pode deixar de considerar 
que “Sempre que mexemos com currículos, métodos, regimentos, 
até com a parte física da escola, mexemos com os educadores e as 
educadoras. Mexemos com suas práticas e com sua autoimagem, com suas 
possibilidades de ser. Recuperamos dimensões perdidas, ou guardadas no 
baú dos esquecidos.” (grifo nosso). Ou seja, a mudança e a transformação 
exigem um movimento de ressignificação das práticas que vão além de 
uma simples mudança metodológica.

Assim, a complexa definição do fazer docente perpassa, também, pela 
massificação e intensificação das demandas profissionais nas últimas décadas. 
Isso pode ser verificado pela abertura da escola às necessidades sociais 
exteriores a ela, como no caso dos Institutos Federais que guardam, desde 
seu nascimento, o compromisso com o atendimento à massa de pessoas 
economicamente mais vulneráveis, o que impingiu ao professor a necessidade 
de lidar com tensões sociais abstrusas e distantes do seu escopo profissional, 
engrossando o caldo das angústias e da dificuldade em definir-se a partir de 
uma sólida profisisonalidade. No dizer de Nóvoa (2009), vivemos hoje um 
transbordamento da escola e isso não é diferente em nosso locus de pesquisa.

Além disso, essa mesma abertura da escola que gerou a intensificação 
do trabalho docente, faz-nos refletir sobre a fluidez dos papéis sociais 
desempenhados dentro dela. Tomando, novamente, como referência os 
IFs, no caso dos professores que executam atividades de professor, são 
professores, mas se autorreconhem como engenheiros, por exemplo, e assim 
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se definem diante seus alunos, como nossa pesquisa mostrou, negando esse 
lugar de docente, mesmo estando e fazendo parte dele há muito tempo.

Ou ainda, observando nossos achados analíticos, sentem-se como 
verdadeiros “travestis” profissionais diante da intensa flexibilização 
e precarização do trabalho docente nestas instituições que conferem 
o obrigatório trânsito em diversas modalidades e níveis a um só 
profissional sem necessariamente lhes garantir as condições formativas 
e materiais necessárias para tanto. Ou seja, “o novo professor precisaria, 
no mínimo de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de 
aprender a aprender, habilidades comunicativas, domínio da linguagem 
informacional, saber usar meios de comunicação e articular com as 
mídias e multimídias.” (LIBÂNEO, 1998, p. 10).

Evidentemente, existe uma série de atributos e características que 
outorgam o status de profissionalidade a uma dada ocupação profissional, 
a exemplo, teríamos, em linhas gerais: 1) a importância social atribuída ao 
serviço prestado; 2) os conhecimentos necessários ao exercício da profissão 
ou o corpo de saberes acessados por um grupo profissional; 3) o domínio 
prático ou dos meios de trabalho; 4) a autonomia requerida para o exercício da 
atividades; 5) o poder de regulação, conferido pela sociedade, no interior do 
próprio grupo; 6) as qualidades pessoais de quem exerce a função, atreladas às 
experiências que  geram conhecimentos novos; e 7) o reconhecimento social 
dos pares ou comunidades profissionais. Por não atender a estas expectativas 
de profissionalidade, muitos autores consideram a profissão docente uma 
semiprofissão (ENGUITA, 1991; IMBERNÓN, 2004; CUNHA, 2004) ou 
ainda não conseguem definir, objetivamente, qual o sentido de ser professor.  

É interessante pontuar que tomamos a palavra professor no sentido 
amplo da expressão sem construir referência de gênero nessa utilização. 
Partimos da ideia que, em linha gerais, ser professor pode estar relacionado 
ao indivíduo que, em dada circunstância, desenvolve atividade de ensino 
e pertence a uma categoria intitulada docente. A dificuldade estaria, como 
dissemos anteriormente, em construir essa categoria em tempos tão fluidos. 

Consideramos, assim, que o processo de socialização do professor ou 
de construção do sentido de ser professor é inconcluso em sua própria 
natureza. As diferenças relativas a outras profissões se pautam no estatuto 
profissional concedido, na maioria das vezes, no processo de conclusão de 
uma formação inicial universitária ou no exercício diário do labor. 
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Conforme mostramos em discussão anterior, os professores do Instituto 
Federal, assim como os do Ensino Superior no Brasil, possuem como marca 
característica a heterogeneidade formativa. São bacharéis, tecnólogos ou 
técnicos que, por diversas questões, adentram a carreira docente e dela 
passam a fazer parte. 

Como nos assevera Nóvoa (1992, p. 176) “O professor nunca está 
sozinho, nem mesmo na classe, com os seus alunos. As exigências 
da instituição, a posição dos projetos individuais, a pressão social, as 
solicitações do exterior inscrevem-se cada vez mais no sistema relacional 
professor/aluno e influenciam cada vez mais no acto pedagógico.” Por 
isso, partimos do pressuposto que entender as múltiplas dimensões de 
mudança institucional, que impactam nos processos docentes é reconduzir 
o indivíduo ao centro da discussão como agente e, ao mesmo tempo, 
paciente deste panorama contemporâneo. Esta contemporaneidade 
dinâmica, fluida, líquida trouxe consigo o desafio ao indivíduo de gestar 
suas microestratégias nas dinâmicas sociais de que faz parte.

Para o docente EBTT do IFRR, que é parte desta contemporaneidade 
movediça, somam-se os desafios de compreender, vivenciar, experienciar 
e locomover-se nesta nova institucionalidade, permeada de dúvidas e 
incertezas, angústias e desalentos, mas também em velocidade acelerada 
de possibilidades. A fim de situar didaticamente a discussão, elencamos 
brevemente alguns pontos que se destacaram em nossas coletas.

Frisa-se que esses achados foram coletados nas entrevistas compreensivas 
e organizados a partir do eixo desafios da nova institucionalidade que 
culminaram na construção da categoria instituição ornitorrinca. Esse eixo 
tinha como proposta de conversa uma pergunta inicial que se desdobrou 
em outras: Do ano do seu ingresso na instituição para cá, qual a sua 
observação sobre as mudanças no IFRR?

Eis alguns pontos que merecem destaque: 

a) A instituição não tem definido o seu papel;

b) A instituição não tem identidade;

c) A instituição não tem forma; 



247

d) A instituição é muito plural e pulverizada; 

e) A instituição tem muitas barreiras. 

Em vários momentos, a fala girou em torno de indagações do tipo: Como 
garantir que o mesmo professor que atua em tantas modalidades entenda os 
propósitos dos cursos Técnicos em diversas Modalidades e Níveis? Como 
conciliar as áreas técnicas e as disciplinas de núcleo comum? 

Como revelado na fala do professor P6 ao longo de uma entrevista 
compreensiva:

“Eu percebo que assim, como a gente faz muita coisa e a 
gente não faz bem nada, essa é a minha grande tristeza, mas 
quando converso com outros colegas de outros Institutos, eu 
percebo que isso acaba sendo normal, não é um problema do 
meu campus, do meu Instituto, como a gente mudou muitos 
nos últimos quinze anos, a gente ainda está um pouco se 
estruturando, é uma instituição que ainda está ganhando 
forma”. (P6). 

A construção opositiva “fazer muita” x “não fazer nada” é extremamente 
reveladora dessa angústia diante da nova institucionalidade. Percebe-se que 
o docente notifica a “tristeza” dessa situação, porém, em um processo de 
autocorreção (“mas”) silencia sua insatisfação buscando justificá-la em um 
cenário mais amplo, que escapa da sua compreensão. É nítido, portanto, que 
há um mal estar diante da incompreensão daquilo que não tem forma, mas 
que ao mesmo tempo faz parte da sua vida e do seu fazer cotidiano. 

Em nossas entrevistas, ficou claro que para os docentes entrevistados 
“A instituição não tem definido o seu papel” e muitos atribuem esse cenário 
de indefinição às inúmeras mudanças ocorridas ao longo dos anos, como 
menciona a Professora 4 na seguinte passagem: 

“A questão da estrutura organizacional, então, isso foi um 
parto, a gente entender essa estrutura de organização porque 
a gente vinha de uma modelo de gerenciamento e partiu para 
outro modelo totalmente desconhecido pela grande maioria, 
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que recebeu as diretrizes de funcionamento, de como deveria 
ser esse campus, porém (risos) não na hora da execução disso 
daí a gente apanhou um bocado.” (P4). 

A sensação de angústia diante do novo, marcada pela expressão 
metafórica “foi um parto”, é bastante reveladora à medida que se alinha 
ao resumido por Bauman (2003) no fragmento “O tipo de incerteza, de 
obscuros medos e premonições em relação ao futuro que assombram os 
homens e mulheres no ambiente fluido e em perpétua transformação em que 
as regras do jogo mudam no meio da partida sem qualquer aviso ou padrão 
legível, não une os sofredores: antes os divide e os separa.” (BAUMAN, 
2003, p. 48). Essa separação que o provocante teórico marca em sua 
teorização, advinda da modernidade líquida em permanente movimento e 
mudança, é reforçada pela expressão “a gente apanhou um bocado”. 

Vale salientar que a escolha discursiva dos informantes a partir de 
construções negativas acerca desse processo de institucionalização revela as 
condições de produção do discurso. Ou seja, e apropriando-nos das construções 
da Análise do Discurso, em uma dada circunstância e em um “dado estado 
determinado podem ocorrer invariantes semântico retóricas estáveis” 
(PECHEUX, 2009). Assim, num contexto de institucionalização conturbado 
e conflituoso, as marcas linguísticas de uma construção discursiva negativa 
se estabilizam e ganham espaço exatamente por essas mesmas condições de 
produção. Como ocorre no fragmento do entrevistado P1: 

“A institucionalidade do IFRR é um mondrongo, né. [...] Na 
realidade, o mondrongo é a instituição porque, como você 
mesmo está tentado buscar, tanto a identidade do Instituto 
quanto uma identidade de quem está trabalhando no Instituto, 
então ser mondrongo é o ser instituto na forma que ele está, 
uma vez que como nós somos instados, cobrados, a desenvolver 
pesquisa aplicada, pesquisa avançada...ufa.” (P1). 

Conforme o Dicionário Houaiss (2011, p. 645), mondrongo “é o indivíduo 
disforme, mostrengo; de aparência deselegante, desagradável”. Percebemos 
que esta acepção se aproxima bastante do que o Professor 1 pretende revelar 
e da marcação semântico-discursiva eivada de uma negatividade na escolha 
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lexical.  Percebe-se, assim, nos trechos destacados, a perene inquietação diante 
das novas exigências institucionais que, na concepção dele, apresentam-se de 
modo disforme, como um mondrongo. Analisamos que essa angústia refrata, 
em muitos sentidos, a dúvida sobre os nossos novos tempos tecnológicos 
e acelerados, e que, no caso dos Institutos, tem um componente a mais: a 
necessidade de ser flexível para transitar da Educação Básica à Pós-Graduação.

Lembramos, neste sentido, as elucidativas palavras de Imbernón (2009, 
p. 119), quando nos traz a relação entre a escola e o contexto capitalista, na 
perspectiva do trabalho docente:  

A globalização (do trabalho e do capital), acompanhada 
pela inovação tecnológica e sua promessa de igualdade e 
garantia ‘paramística’ de um consumo fácil e ilimitado, 
causou mudanças materiais nas práticas culturais e na 
proliferação de novas contradições entre capitalismo e 
trabalho; frente a elas, os educadores e as educadoras pro-
gressistas que trabalham nas escolas ao invés de saberem 
reagir satisfatoriamente têm dificuldade para responder. 
(IMBERNÓN, 2009, p. 119, grifo nosso).

Por essa razão, nossos entrevistado também reafirmam que “A 
instituição não tem identidade”, como elaborado nos seguintes fragmentos:
 

“Nós não temos claro essa identidade por que assim eu, 
embora tenha um tempo grande já na instituição, vejo o quanto 
ainda a gente não tem claro no nosso olhar qual é de fato o 
papel do Instituto Federal no processo formativo para uma 
sociedade que caminha para uma dimensão, principalmente 
no estado de Roraima, uma dimensão de definição econômica, 
de definição política.” (P2). 

“Pra mudar do retroprojetor para o Datashow foi uma dificuldade 
imagina pra isso (de CEFET para IF), para o professor saber 
o quanto o Instituto evoluiu desde a nomenclatura até o perfil, 
né? O que pra alguns eles pensam que só mudou de nome, né, 
que foi somente uma mudança de nome e de emblema, mas foi 
necessariamente uma mudança institucional.” (P5).



250

Vale lembrar que, em tempos de transição, as relações humanas fazem 
reinar ainda mais “a incerteza com a qual as pessoas se desembaraçam como 
podem, e que conduz por ela também, por vezes, a derivas.” (BAJOIT, 2006, 
p. 138). Isto é, não se reconhecer institucionalmente estaria imbricado nesse 
processo de deriva sugerido por Bajoit e conduziria os indivíduos para essa 
sensação de indefinição constante. Como corrobora nosso entrevistado 8:

“Nós estamos sendo definidos, desenhados, todo o santo dia. 
E às vezes isso nos assusta.” (P8).

Assim, estar assustado, sem rumo, sem clareza, diante do desconhecido 
nos aponta para as tensões e contradições vivenciadas pelos docentes em 
seu fazer diário diante da nova institucionalidade. Assim, a recorrência das 
marcas lexicais de negatividade postas diante da pergunta o que é o IFRR 
para você? nos levam à percepção de que os impactos destas novas demandas 
num contexto de transformação social que é a contemporaneidade tensionam 
as relações docente e a conduzem a um estado de contradição em que os 
indivíduos buscam mobilizar suas próprias ferramentas na gestão dos conflitos 
(DUBAR, 2008), porém sentem-se impotentes e perdidos.  Isso porque: 

Ilusão ou não, essas são as condições de vida que nos 
tocam: a coisa sobre a qual não há escolha. Se a sequência 
de passos não está determinada por uma norma (para não 
falar de uma norma não ambígua), só a experimentação 
contínua poderá sustentar a esperança de vir a encontrar 
o alvo, e essa experimentação exige grande quantidade de 
caminhos alternativos. (BAUMAN, 2003, p. 119).

 Nesse cenário, nossos entrevistados ratificam:

“O meu querer pessoal ele não me dá subsídio necessário, 
às vezes eu até quero, e eu até busco fora formação, mas eu 
tenho que entender que eu estou dentro de um instituição que 
é diferente de qualquer uma outra.” (P4).

Assim, a busca por soluções institucionais na esfera individual 
intensifica a consternação docente. Fazendo um paralelo com o contexto 
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atual em que a liquidez dos tempos e da sociedade traz ao homem 
contemporâneo a sensação de constante embaçamento sobre os sentidos 
das coisas, é possível entender o afã de significado exarado pelo P4.

Por isso, nas entrevistas houve a invariabilidade de marcas como “A 
instituição não tem forma”; “A instituição é muito plural e pulverizada”; 
e “A instituição tem muitas barreiras” e isso também pode se ligar ao 
fato de que no âmbito da Rede Federal, as instituições responsáveis pela 
oferta de EPT passaram a atender demandas ligadas ao ensino, pesquisa e 
extensão, em sintonia com as necessidades dos arranjos produtivos locais, 
num caleidoscópio de exigências. Além disso, os IFs passaram a formar 
professores para suprir a carência de profissionais habilitados para atuar na 
educação básica, sobretudo na área de Ciências, além de formar técnicos, 
tecnólogos e engenheiros em áreas específicas, de modo a contribuir para 
o desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional.  

Considerações finais

Assim, percebe-se, no bojo das interações indivíduo x instituição, a soma 
de uma série de angústias e incompreensões que geram tensões nestes mesmos 
indivíduos que se veem perdidos no interior dessas disputas discursivas entre 
o IF que está no papel e o IF que se constrói cotidianamente diante dos seus 
olhos. Não se pode desconsiderar, portanto, a carga emocional gerada por essa 
angústia, pois como nos lembra Tardiff (2009, p. 217), “A atividade docente se 
caracteriza também por uma grande complexidade do ponto de vista emocional. 
Os docentes vivem em um espaço carregado de afetos, de sentimentos e de 
conflitos. Quantos prefeririam não participar disso? Mas eles sabem que um tal 
distanciamento seria a negação do seu próprio trabalho. Que ninguém se iluda.”

É possível afirmar que, para muitos, um dos nós górdios desses desafios 
institucionais perpassa pela: ânsia em entender a pluralidade e as múltiplas 
exigências postas por essa nova instituição. E, é importante frisar que apesar de 
a maioria afirmar conhecer os documentos norteadores institucionais, isso não 
significa mais segurança e compreensão nesse processo. Na verdade, como 
a pesquisa completa indicou, trata-se de mais um elemento fermentador das 
incertezas que permeiam a construção dos processos docentes dentro dos IFs.

Nesse contexto, volta-se à metáfora do sociólogo Francisco de Oliveira 
quando em seu ensaio “O Ornitorrinco” (1972) busca o estranho animal 
que tem bico de pato, e é, a um só tempo, réptil, pássaro e mamífero, como  
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uma metáfora de compreensão do Brasil preso a impasses evolutivos, em 
que o novo e o velho constituem um amálgama complexo. 

Tomada de empréstimo, ressalvando as diferenças e fazendo as 
deferências, nossas discussões, a partir dos achados analíticos e da pesquisa, 
mostraram-se que essa nova institucionalidade, para muitos docentes, 
constitui-se como seu ornitorrinco particular. Isso porque a incompreensão, 
a angústia, a nódoa no cotidiano passam a figurar a vida do professor que 
busca entender a si frente a uma instituição que ele mesmo não entende. Em 
que forças da memória e influxos do presente estabelecem uma constante 
tensão que, fatalmente, recai sobre cada um desses professores e professoras.

Como uma possibilidade de compreensão e estabelecimento de 
resistência frente a esses novos desafios, foram desenhados programas de 
formação complementar, a exemplo do Mestrado Profissional em Rede 
(ProfEPT) em curso na Rede Federal de Educação. Porém, como nos diz 
Shiroma (2011) a construção da formação inicial e continuada para o docente 
EBTT está imbuída de desafios políticos, epistemológicos e pedagógicos, 
pois exige fundamentos teórico-metodológicos, desenvolvimento de 
pesquisas, criação e consolidação de práticas de ensino-aprendizagem que 
possam, efetivamente, resgatar essa proposição do mero campo das boas 
intenções e torná-la uma realidade concreta na educação brasileira.

 Desta forma, é preciso abrir outros e cada vez mais espaços de discussão 
sobre a profissionalidade do docente EBTT frente à nova institucionalidade, 
tornando a compreensão dessa instituição ornitorrinca possível e concreta, 
para além de necessária e urgente, como revelou nossa pesquisa. 
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A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E O VÍNCULO COM A 
PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA

 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Este texto tem como objetivo apresentar a assistência estudantil na 
permanência dos estudantes no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia, buscando identificar e analisar, a partir do processo histórico 
e seus embates, levando em consideração os movimentos estudantis, a 
constituição do programa e os desdobramentos de suas legislações até os 
dias atuais no contexto da educação.  Para a  compreensão sob a temática 
que versará esse artigo, é necessário um levantamento discricionário a 
partir de Finatti et al. (2007) que entendem ser  a assistência estudantil uma 
temática que posterga todas as áreas dos direitos humanos, pois salienta 
que deve compreender situações que envolvem ideais condições de 
saúde, acesso aos instrumentais pedagógicos para formação profissional, 
acompanhamento das necessidades educativas especiais, além de 
necessidades básicas dos estudantes, tais como moradia, alimentação, 
transporte e recursos financeiros.

Essa consulta vai ao encontro do público-alvo da assistência estudantil, 
com base no artigo 4º da Portaria Normativa que informa que as ações do 
PNAES devem atender a estudantes matriculados em cursos presenciais de 
graduação, dando-se prioridade aos que forem selecionados por critérios 
sócio-econômicos. Além disso, determina que não deve haver prejuízo de 
outros requisitos elencados pelas instituições de educação superior em ato 
próprio, institucional.

Vale lembrar que o PNAES é um Programa Nacional de Assistência 
Estudantil instituído em âmbito federal pela Portaria Normativa 39, de 12 
de dezembro de 2007, para os estudantes de cursos de graduação presenciais 
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das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo implementado no ano 
de 2008 (VASCONCELOS, 2010, p. 405).

O marco legal em torno de políticas públicas iniciou-se com o governo 
Getúlio Vargas que passou a reconhecer a educação como um direito 
público regulamentado pelo Estado (VASCONCELOS, 2010). Em 1931, 
através da Reforma Francisco Campos, que instituiu a Lei Orgânica do 
Ensino Superior pelo Decreto n. 19.851/1931, foram propostas medidas 
de providência e beneficência aos corpos discentes dos institutos 
universitários, incluídas bolsas de estudos para amparar os estudantes 
reconhecidamente pobres.

Em sequência, essa lei proporcionou, ao ser inserida na Constituição 
de 1934, a assistência aos estudantes, sendo declarado no art. 157 que 
“parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílio a alunos necessitados, 
mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudos, 
assistência alimentar, dentária e para vilegiaturas”. A assistência aos 
discentes foi extensiva para todos os níveis de ensino nos anos 1940, 
estando presente na Constituição de 1946, art. 172, segundo o qual 
“cada sistema de ensino terá, obrigatoriamente, serviços de assistência 
educacional que assegurem aos alunos necessitados, condições de 
eficiência escolar”. Verifica-se que na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), de 1961, já apresenta um título específico 
para abordar a Assistência Social Escolar, tratando-a como um direito 
discente nos artigos 90 e 91:

Art. 90 Em cooperação com outros órgãos ou 
não, incumbe aos sistemas de ensino, técnica e 
administrativamente, prover, bem como orientar, 
fiscalizar e estimular os serviços de assistência 
social, médico-odontológico e de enfermagem aos 
alunos.
Art. 91 A assistência social escolar será prestada nas 
escolas, sob a orientação dos respectivos diretores, 
através de serviços que atendam ao tratamento dos 
casos individuais, à aplicação de técnicas de grupo 
e à organização social da comunidade (BRASIL, 
1961, n.p).
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Observa-se, ainda, que na Constituição de 1967 pouco foi modificado 
e se continuou com os mesmos pressupostos referentes à assistência 
estudantil que a anterior, diferenciando apenas o direito à igualdade de 
oportunidades educativas (COSTA, 2010). Porém, pode-se verificar algo 
novo e importante disponibilizado no artigo 176: a garantia do ensino 
médio gratuito e no ensino superior para aqueles que, “demonstrando 
efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de recursos”.

Ainda nos anos de 1970, foi criado o Departamento de Assistência ao 
Estudante (DAE), incorporado ao Ministério da Educação e Cultura, que 
iniciou programas de assistência aos discentes como Bolsas de Trabalho 
e Bolsas de Estudo, por meio das quais o discente recebia uma verba para 
sua manutenção, sem a realização de atividades em contrapartida. Também 
foram acrescentados programas de alimentação, moradia e assistência 
médico-odontológica. Vale aqui confirmar que tais ações estiveram 
inseridas na LDB do ano de 1971, segundo a qual o sistema de ensino 
compreende, obrigatoriamente, serviços de assistência educacional. Tais 
serviços são especificados no artigo 62:

Art. 62 [...] § 1º Os serviços de assistência educacional 
de que trata este artigo destinar-se-ão, de preferência, 
a garantir o cumprimento da obrigatoriedade escolar e 
incluirão auxílios para a aquisição de material escolar, 
transporte, vestuário, alimentação, tratamento médico 
e dentário e outras formas de assistência familiar.§ 2º 
O Poder Público estimulará a organização de entidades 
locais de assistência educacional, constituídas de pessoas 
de comprovada idoneidade, devotadas aos problemas só-
cio-educacionais que, em colaboração com a comunidade, 
possam incluir-se da execução total ou parcial dos serviços 
de que trata este artigo, assim como da adjudicação de 
bolsas de estudo. (BRASIL, 1971, n.p).

Identifica-se que a ruptura de ações de atenção aos estudantes parece 
que já estaria preste a acontecer, pois no fim dos anos 1980, o DAE foi 
extinto e as ações de assistência ao estudante ficaram segmentados em 
cada instituição de ensino. A assistência passou a ser composta por ações 
escassas e pontuais e cabe ressaltar que ela foi marcada por relações 
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clientelistas, como o que já estava acontecendo com a assistência social. 
Essa observação foi bem conduzida por Barbosa (2009) que idealiza 
historicamente as atividades de assistência estudantil em um panorama 
desenvolvidas pelas instituições a partir das demandas dos estudantes.

A assistência desenvolvida na universidade, do ponto de 
vista de sua implementação técnica, expressa, por um lado, 
o descaso com a área social e revela-se, por outro, enquan-
to um campo onde prevalecem concepções paternalistas 
e clientelistas, traduzidas em práticas de ajuda e no uso 
indevido dos recursos públicos disponíveis (BARBOSA, 
2009, p. 38).

Aqui, chega-se à Constituição Federal de 1988, também conhecida como 
Constituição Cidadã. Constitui-se como resultado da pressão de diversos 
movimentos sociais e consolidou direitos sociais e políticos reivindicados 
no processo de redemocratização. Porém, nesta Carta Magna, a educação se 
mistura com outras políticas sociais, tendo como resultado o direito social 
e segundo o artigo 205, “a educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será provida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, n.p).

Uma ruptura das ações fragmentadas de atenção ao estudante ocorreu na 
regulamentação da política de educação ocorrida pela Lei n. 9.394/1996, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que descreveu as diretrizes para 
os diferentes níveis de educação e também explicitou aspectos relacionados à 
assistência dos discentes na educação. Nessa perspectiva, o artigo  4º registra 
que o Estado, no que diz respeito à educação escolar pública, deve garantir 
“[...] atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde”. (BRASIL, 1996, n.p).

No que se refere à educação superior, a legislação autoriza que ela 
seja ministrada por instituições de ensino superior, públicas ou privadas, 
condicionadas ao reconhecimento de cursos, credenciamento das 
instituições e processo periódico e regular de avaliação. A assistência 
estudantil, a partir do Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES) foi instituído pela Portaria Normativa/MEC nº 39/2007, tendo 
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sido regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2010. Essa legislação, além das 
universidades, inclui também os institutos federais. Sobre os Institutos 
Federais veremos no próximo tópico a constituição e sua formatação 
atual de ofertar uma complexa rede de ensino que foi se implantando em 
diversas partes do Brasil a partir de 2008.

A constituição dos Institutos Federais e a importância da 
assistência estudantil 

Os Institutos Federais foram criados em 2008 através da lei 11.892, 
que institui a Rede Federal de Educação Profissional- RFED. Essa rede 
compõe além dos próprios institutos, os Centros de Educação Tecnológica, a 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, as Escolas Técnicas vinculadas 
às universidades federais e o Colégio Pedro II. Essa rede de educação fez 
parte de uma proposta do governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico regional e local. 

No documento orientador do Ministério de Educação e Cultura- 
MEC sobre os Institutos Federais em 2010, identificamos que as 
concepções e diretrizes para a formatação dos mesmos possuem uma 
certa familiaridade da defesa do trabalho como princípio educativo em 
bases gramscianas, ou seja, o trabalho deve mediar as dimensões na 
formação da educação profissional. Os institutos federais apresentam-se 
não somente como formadores de profissionais, apesar da preocupação 
com relação a empregabilidade e ao apoio aos arranjos produtivos locais, 
mas de formar profissionais capazes de se tornar dirigentes, traduzindo, 
assim, uma nova forma democrática de formação em bases universais.  
Segundo o documento,

[...] a concepção de Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT) orienta os processos de formação com base nas 
premissas da integração e da articulação entre ciência, 
tecnologia, cultura e conhecimentos específicos e do de-
senvolvimento da capacidade de investigação científica 
como dimensões essenciais à manutenção da autonomia 
e dos saberes necessários ao permanente exercício da la-
boralidade, que se traduzem nas ações de ensino, pesquisa 
e extensão. […] (BRASIL, 2010, p. 6).
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Porém, a história nos mostra que a proposta anterior de educação, 
nos moldes da educação profissional, não se parecia em nada com esse 
projeto inovador de oferta de educação proposto pela legislação que criou 
os institutos federais. Segundo o MEC (BRASIL, 2008, p. 13), a criação 
das escolas de artífices, em 1909, deu origem aos institutos de hoje e 
tinham como objetivo principal o controle da população “desfavorecida”, 
qualificando a mão de obra para a nova fase de expansão do processo 
capitalista que se desenvolveu naquele período, que confirma às escolas 
um apoderamento em sua subserviência como instrumento do governo 
para um papel imediatamente moral-assistencialista. 

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. 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. (BRASIL, 2008, p. 13).

As transformações de ordem tecnológica, ocorridas a partir da segunda 
metade do século XX, impactaram o mundo do trabalho, exigindo um novo 
perfil de mão de obra. O operário fabril deu espaço ao trabalhador polivalente, 
conectado às inovações da era digital. A Educação Profissional se remodelou 
para atender às novas exigências. Por isso, em 2008, foram implantados os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

A lei de nº 11.892, publicada em 29 de dezembro de 2008, criou, no 
âmbito do Ministério da Educação, um novo modelo de instituição de 
educação profissional e tecnológica: os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, abrindo um leque de oportunidades para inserção de 
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uma população economicamente desprovida e socialmente excluída. Nessa 
população, incluem-se os negros, pessoas em idade escolar diferenciadas, 
estudantes oriundos de escola pública, pessoas com necessidades 
específicas e economicamente vulneráveis com recorte de até um salário-
mínimo e meio per capita.

 A promoção da educação nos moldes dos Institutos possui um leque de 
modalidades de ensino para os mais variados perfis de estudantes, que vai 
desde a educação de jovens e adultos até a pós-graduação, na proporção 
de que 50% dos cursos ofertados sejam para educação profissional de 
nível médio, prioritariamente, na modalidade de ensino integrado e para 
educação de jovens e adultos; 20% para os cursos na modalidade de 
licenciatura, ou nos programas de aprimoramento pedagógico; e 30 % para 
os cursos de pós graduação stricto e lato sensu. (BRASIL, 2010).

Toda essa oferta de ensino que vai desde o ensino fundamental até os 
cursos de pós graduação, ofereceu oportunidades para os sujeitos sociais 
das mais diversas particularidades regionais onde os institutos foram 
implantados. A partir da ampliação e oferta de novas vagas de ensino, foi 
necessária a formatação de regulamentações que pudessem dar conta da 
complexidade de ingressos que os Institutos Federais (IF) abarcaram. 

O desafio institucional proposto para os IF compõe ofertar condições 
de inclusão de diversos atores sociais para serem inseridos no mercado 
de trabalho, evidenciando uma visão pedagógica inovadora que abrange 
a articulação dos componentes educação, ciência, trabalho e tecnologia. 
Nesse desafio de desenvolvimento regional se insere a inclusão de 
sujeitos que foram historicamente excluídos do processo de modernização 
propondo-se a contribuir com as desigualdades regionais, bem como a 
interiorização e formação de mão de obra especializada em igualdades 
condições que permitam o alcance dos objetivos de sua criação. 

A publicação do relatório do MEC, através da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica- SETEC, em 2019, a partir dos dados obtido 
em 2018, revela que o perfil dos  ingressantes na formação profissional em 
todo Brasil se constitui de estudantes originários da classe trabalhadora 
assalariada, em um percentual de 75,17% com renda de até 1 salário-
mínimo e meio. Essa afirmativa nos leva a refletir a importância das 
ações de democratização do acesso aos estudantes mais pauperizados a 
essas instituições de ensino e a refletir também quão importante se faz a 
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realização de políticas que vislumbram a permanência desses estudantes 
nessas instituições. Nesta perspectiva, o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil- PNAES, em 2010, tem sido um dos pilares para a permanência 
de estudantes nas instituições de ensino, juntamente com ações posteriores, 
como a aprovação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades (REUNI) que ampliou as condições de acesso 
às universidades e Institutos.

Vale ressaltar que a ampliação das vagas para os estudantes, com 
a instituição de legislações e decretos instituídos para fomentar a 
permanência desses sujeitos caracterizados anteriormente, constitui um 
grande desafio em termos de políticas de permanência, uma vez que se 
identifica um descompasso entre acesso e manutenção desses estudantes 
nessas instituições de ensino. Essa realidade se traduz em incertezas 
orçamentárias e restrições de acesso ao próprio PNAES conforme veremos 
no próximo tópico. 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil e sua rela-
ção com a permanência dos estudantes 

A partir da democratização do acesso à educação via expansão dos IF 
em 2008 e,  consequente, implantação do Programa Nacional de Assistência 
Estudantil - PNAES,  com o Decreto nº 7.234, em 2010, foi oportunizada 
a democratização do acesso à educação, ampliando-se as condições de 
permanência nas instituições de ensino, transformando a assistência 
estudantil em estratégia de combate às desigualdades regionais. Decerto que 
a assistência estudantil se revestiu de grande importância no atendimento às 
necessidades dos estudantes pelo Estado a partir de sua legislação, porém, 
essa conquista em torno de políticas de assistência ao estudante foi resultado 
de intensas movimentações organizadas pelos estudantes e entidades ligadas 
ao movimento estudantil, a exemplo da União  Nacional dos Estudantes  
(UNE) e do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e 
Estudantis (FONAPRACE) (DUTRA; SANTOS, 2017).

A Assistência Estudantil (AE) assume seu lugar de destaque na 
promoção da permanência dos estudantes pela constituição da mesma 
em política de atenção ao estudante, conseguindo ganhar maior espaço 
na agenda do Governo Federal a partir do Plano Nacional de Educação 
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(PNE) 2014-2024. O Plano propõe a ampliação da política de AE como 
estratégia para a expansão do Ensino Superior brasileiro, objetivando 
a redução das desigualdades étnico-raciais e a ampliação das taxas de 
acesso e permanência na Educação Superior de estudantes egressos da 
escola pública, afrodescendentes e indígenas, além dos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
apoiando o seu processo de formação acadêmica (BRASIL, 2014).

Em consonância com PNE, em 2012, foi sancionada a Lei das Cotas 
(Lei n° 12.711) que dispõe que 50% das vagas ofertadas nas Instituições 
de Ensino devem ser reservadas aos estudantes oriundos de famílias 
com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo. Essa medida ampliou 
significativamente a demanda por assistência estudantil pelo fato da lei 
incluir estudantes oriundos de escolas públicas e com o recorte de renda 
de até um salário-mínimo e meio, aumentando deveras o público-alvo 
atendidos pelo PNAES. 

Outro dispositivo governamental que impactou no volume das ações 
e público alvo para Assistência Estudantil foi o Sistema de Seleção 
Unificada – SISU, instituído pela Portaria Normativa MEC nº 2, de 26 de 
janeiro de 2010, e regulamentado pela Portaria Normativa n° 21, de 5 de 
novembro de 2012. Esse sistema se constitui de uma seleção eletrônica para 
ingresso de estudantes das mais variadas regiões pelo exame do ENEM/
SISU. As universidades do país têm se utilizado desse sistema como 
forma alternativa aos vestibulares tradicionais. Essa opção de ingresso 
facilita o deslocamento de estudantes de outras regiões, ofertando eles a 
possibilidade de estudos em áreas diferentes de sua localidade de origem, 
o que acarreta a necessidade de políticas de apoio a esses estudantes que, 
em busca de melhores condições de estudos, são levados a deixar suas 
residências e morar em outras regiões.

Mais uma demanda por assistência estudantil e por mais recursos, assim, 
o MEC criou o Programa de Bolsa Permanência – PBP através da Portaria 
n° 389, de 9 de maio de 2013, sendo que o Programa tem a finalidade de 
concessão de um auxílio financeiro a estudantes de origem étnico-racial e 
quilombolas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Apesar do aumento por demanda de recursos para a Assistência 
Estudantil e da consolidação da AE como política de Estado,  Dutra e 
Santos (2017) chamam a atenção para o novo cenário político que emerge 
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para a AE, onde a mesma vem enfrentando grandes dificuldades por conta 
dos constantes cortes na educação desde 2016, especialmente após o 
Impeachment da Presidenta Dilma, com o processo de congelamento de 
despesas pelo governo de Temer e o contingenciamento de recursos do 
governo de Bolsonaro. Essa situação tem gerado um descompasso entre a 
oferta de vagas e acesso aos benefícios que a AE tem promovido. 

Olhar a Assistência Estudantil como direito, constituída pelas 
suas legislações e consolidações de público e ações, não tem sido alvo 
dos governos atuais que a classificam como gastos da educação e não 
investimento. Por isso, atualmente, a política tem sido alvo de disputa 
entre governo e entidades ligadas ao movimento estudantil, que defendem 
que AE se constitui como um “processo contínuo de ações e políticas que 
promovam, não somente a democratização do acesso ao ensino superior, 
mas também a permanência e conclusão dos cursos aos estudantes de baixa 
condição socioeconômica” (FONAPRACE, 2012, p. 62).

Nessa ótica de universalização do acesso às políticas de Assistência 
Estudantil, a sua formatação não deveria ser limitada aos critérios de renda 
e grupos sociais, mas abarcar toda a população estudantil com princípios 
de atendimento universal. Porém a conjuntura política atual, anteriormente 
abordada, não tem atendido sequer aqueles que possuem os critérios 
previamente estabelecidos.

Nesse processo de descompasso entre recursos e atendimento, a 
Assistência Estudantil  vem se constituindo aquilo que vem sendo chamado 
de “ bolsificação”, referindo-se a uma tendência da atenção ao estudante 
a partir da concessão de bolsas, com  pacotes prontos de recursos, sem a 
necessidade de discussão ao direito e na tentativa de  “esvaziamento de 
uma proposta de ensino que garanta o direito à permanência do estudante, 
favorecendo espaços coletivos e com caráter universal” (NASCIMENTO; 
ARCOVERDE, 2012, p. 173). Essa ideia da universalização se coaduna 
com o pensamento das ideias do FONAPRACE, em 2007, idealizando a 
assistência estudantil como direito. 

A formatação originária da promoção de políticas de assistência 
estudantil parte do princípio da universalização do acesso e permanência 
dos estudantes em igualdades de condições de estudos, isso significa 
dizer que as necessidades estudantis geram demandas variadas de 
atendimento que precisam ser atendidas no processo acadêmico de ensino 
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aprendizagem. Nesse sentido, concordamos com Vargas (2008) quando 
afirma que “dificuldades de cunho econômico podem interferir na trajetória 
acadêmica de estudantes de baixa renda, seja através da falta de recursos 
necessários para o acesso a importantes bens e práticas culturais, seja pela 
necessidade de conciliar estudos e trabalho” (VARGAS, 2008, p. 50).

A esse universo de situações e condições socioeconômica dos estudantes 
o Decreto n. 7.234/10, que dispõe do Programa Nacional de Assistência 
Estudantil – PNAES, vem coadunar com a proposta  de promover a 
permanência estudantil, movido por programas e ações que correspondem 
às áreas de moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, 
inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso dos 
estudantes com deficiência, transtornos e altas habilidades.

O Decreto 7234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil, traz como objetivos em seu artigo segundo: 
I – democratizar as  condições de permanência dos jovens na educação 
superior pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades 
sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; III - 
reduzir as taxas de retenção e evasão; e IV - contribuir para a promoção da 
pela educação. Esses objetivos podem ser realizados a partir de programas 
e ações que promovam a participação do estudante dentro do ambiente 
escolar de forma mais qualitativa que promovam a permanência estudantil 
a partir do pressuposto de pensar que o acesso, permanência e êxito 
estudantil, dependerá dos esforços dos agentes propiciadores da educação 
como garantia fundamental da condição humana.

Assim a Assistência Estudantil, como premissa de efetivar a 
permanência, deve ser pautada nos mais variados eixos de ações, 
articulando as políticas sociais e visando a proteção social do estudante 
de forma ampla. A sua concepção meramente assistencialista tem 
fragilizado a idealização em que se configurou o atendimento ao estudante 
anteriormente. Essa fragilização se traduz na redução das necessidades 
estudantis em necessidades de sobrevivência, vinculando a AE a política 
específica de Assistência Social (NASCIMENTO, 2012). 

Os objetivos explícitos no decreto acerca das ações e serviços serem 
executados pelo PNAES não definem como serão efetivados, ficando a 
critério das instituições que formalizar o acesso aos benefícios. Contudo, 
apesar da política afirmar atenção ao estudantes matriculados, a prioridade 
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é para os estudantes mais vulneráveis, segundo critérios estabelecidos 
pelos gestores, segundo o que define o artigo 4º do PNAES: “as ações 
do PNAES atenderão a estudantes matriculados em cursos presenciais de 
graduação, prioritariamente, selecionados por critérios socioeconômicos, 
sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições de educação 
superior em ato próprio” (BRASIL, 2007, n.p).

Mas, logo em seguida, no artigo 5º, define-se quais critérios para 
atendimento à assistência estudantil, identificando o perfil do estudante 
a ser atendido no âmbito do PNAES, sendo, prioritariamente, estudantes 
oriundos da rede pública de educação básica ou os que possuem renda 
per capita de até um salário mínimo e meio, sendo também observáveis o 
demais critérios fixados pelas instituições federais de ensino superior.

Conforme assinalamos anteriormente, a assistência estudantil tem 
sido pautada como um componente essencial para a efetivação da 
permanência dos estudantes nas instituições de ensino, contudo, conforme 
também assinalamos, a complexidade de demandas para a política de 
atendimento ao estudante são importantes desafios de recursos tanto de 
ordem financeira, estrutural e de recursos humanos que requer um maior 
debate acerca da temática. É essencial a discussão em torno da assistência 
ao estudante em moldes mais universais e democráticos, mas também é 
necessário fomentar a participação estudantil nos processos de decisões de 
destinação orçamentária e de propositura de novas formas de atenção ao 
estudante que ultrapasse os critérios que os limitam o acesso ao PNAES.

Considerações finais

A Assistência estudantil, como pode ser analisada através deste breve 
trabalho, constitui-se como uma das formas de acesso às garantias de direito 
à educação, muito embora suas concepções tenham sido direcionadas a um 
público específico: ingressantes com condições socioeconômicas desfavoráveis. 
Contudo, não podemos pensar na assistência estudantil com apenas o viés 
relacionado ao aspecto econômico. As necessidades estudantis perpassam por 
vários aspectos que não podem ser ignorados e a identificação desses aspectos 
pode levar a assistência estudantil a assumir um direcionamento restrito.

A identificação de qual assistência nós queremos, enquanto categoria de 
profissionais em educação, leva-nos a refletir que algumas posturas do governo 
têm tratado a assistência estudantil apenas no combate às necessidades de 
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sobrevivência dos estudantes, caracterizando-a como assistencial, delimitando 
sua atuação como emergencial, fragmentada e focalizada, distanciando-a da 
concepção de direito, como foi originalmente formulada em 2007. 

A concepção que deve nortear a assistência estudantil precisa ultrapassar 
o atendimento das necessidades dos estudantes, condicionadas apenas à 
questão da vulnerabilidade socioeconômica, e transpor as barreiras que 
impedem o desenvolvimento exitoso da caminhada acadêmica deles nas 
instituições de ensino. Para isso, é necessário enxergar o estudante como 
um sujeito carregado de anseios, sonhos e necessidades. Essa concepção se 
torna um desafio diante da complexidade do ser humano e de sua inserção 
no mundo acadêmico, o que leva a necessidades que precisam ser supridas 
e que vão além de disponibilizar recursos financeiros para eles, incluindo 
também aumento de quadro técnico especializado que esteja apto para 
atender as demandas estudantis. Ademais, ainda existem fatores externos 
da política (instabilidade da política dos governos e a gestão orçamentária 
para ela) que interferem na consecução dos objetivos. 

Ao desvincular a concepção da política de Assistência Estudantil com 
a Política de Assistência Social, o processo deve ser entendido pelo âmbito 
da política educacional e de todo seu processo de constituição, permitindo 
que ela se desenvolva através de legislações próprias e específicas 
relacionadas ao contexto da educação. 

Outro ponto importante sobre a assistência estudantil que não pode ser 
esquecido é a gestão da assistência. Como deve ser gerida essa assistência? 
Quais os recursos humanos estão disponibilizados para sua gestão? A partir 
do Decreto do PNAES, as instituições devem receber os recursos destinados 
à execução da assistência estudantil e de formular critérios e metodologias de 
seleção de estudantes ao programa, bem como seu acompanhamento, assim, 
o Decreto responsabiliza as instituições nas ações de formulação, execução, 
acompanhamento e avaliação das ações no tocante a assistência estudantil. 

Porém, o que se observa é que a direção dessa gestão tem sido centralizada 
nas diretorias e Pró-Reitoria de assuntos estudantis. A dinâmica dessa gestão, 
dentro da ótica de universalização de atendimento e gestão democrática, 
deve ser concebida com a inserção, além da comunidade estudantil, também, 
dos vários profissionais que são técnicos e que estão inseridos na educação, 
possibilitando uma reflexão mais comprometida com a realidade estudantil 
observada nas mais diferentes óticas do conhecimento.
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Dessa forma, salienta-se a situação pela qual os Institutos Federais 
vêm passando, pois se configura como um processo de legitimação, 
principalmente após sua regulamentação pela Portaria Normativa n. 
39/2007 e pelo Decreto n. 7.234/2010. Nessa perspectiva, a constituição 
dos Institutos Federais se coloca com um marco histórico importante 
quando se analisa o que está previsto no que diz respeito à assistência 
estudantil, reconhecida como estratégia de combate às desigualdades 
sociais. Fato perceptível na evolução dos Institutos Federais quando da  
ampliação e democratização das condições de acesso e permanência no 
ensino em todos os seus níveis de acesso. 

Os desafios a serem superados ainda caminham em uma direção de 
conversação, planejamento e nivelamento de igualdades sociais. Isso quer 
dizer que assistência estudantil só é reconhecida no contexto do PNAES, 
o que equivale afirmar que, no âmbito dos Institutos Federais, deve-se 
refletir sobre a própria definição de Assistência Estudantil e Permanência 
para além de um critério de renda. 

Essa proposição democrática, alicerçada na concepção de direito com 
inserção de diversos atores sociais, sujeitos e público-alvo da assistência, tem 
se tornado bastante desafiadora nos tempos atuais, pois a educação tem sido 
(e sempre foi) alvo de diferentes projetos e interesses políticos. A posição 
a ser tomada por uma gestão universal ou restrita da política de assistência 
estudantil vai depender das forças políticas envolvidas no processo. Sendo 
que nesse processo é preciso haver um espaço aberto ao diálogo onde possam 
se fazer presentes: gestores, estudantes, docentes e técnicos envolvidos com 
a educação, defendendo os princípios democráticos de acesso à educação 
como um direito, uma política de Estado e não de Governo.
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Introdução

Uma das maiores questões no que tange a educação profissional diz 
respeito à dualidade que confere à educação brasileira há muito tempo em 
que, de um lado se estabelece, para os afortunados, a educação de formação 
geral, ou seja, aquela que vai levá-lo a uma amplitude de conhecimentos 
articulados e que lhes permitirão uma competição mais justa quando forem 
para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Do outro lado, 
encontram-se os filhos dos trabalhadores que recebem uma educação frag-
mentada, parcial e, em proporção inversa à da elite, estão fadados a uma 
pseudocompetição em um mercado cada vez mais competitivo e exigente, 
acarretando poucas chances de sucesso profissional.

A separação entre o ensino médio e a educação profissional vai justamente 
ratificar essa situação, demonstrando a pouca compreensão por parte dos go-
vernos, quando observadas algumas leis, da importância de um ensino médio 
integrado, o qual permitirá aos jovens desfrutar das disciplinas propedêuticas e 
técnicas.Na primeira, orienta-se para as disciplinas gerais que lhes darão direções 
acerca das mais variadas vertentes que envolvem a sociedade, já as disciplinas 
técnicas, habilitarão para os conhecimentos necessários para a execução das 
atividades concernentes ao curso técnico que realizará.

Uma das ideias mais difundidas pelo filósofo John Dewey (1859-1952) 
foi justamente sobre a necessidade de se fazer uma educação que tenha como 
foco o estímulo à capacidade de pensar dos alunos. Para o referido filósofo, 
o aluno precisa construir suas conclusões e certezas; precisa usar mais o ra-
ciocínio, se partimos do pressuposto de que “mais educação significa maior 
capacidade de pensar, comparar e decidir com acerto e íntima convicção” 
(DEWEY, 1965, p. 9).
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A importância dessa integração parte de que é preciso intervir em uma 
educação que busque a transformação social (ARAÚJO; RODRIGUES, 2010), 
foque no trabalho como princípio educativo (FRIGOTTO, 2009), torne íntegro 
e inteiro o homem dividido pela divisão social do trabalho (CIAVATTA, 2005), 
além de este homem poder construir caminhos para sua vida (RAMOS, 2009).

Portanto, pensar uma educação em que as bases estejam solidamente 
construídas é o caminho para se conseguir a formação plena do sujeito, 
com respaldos reais que o ajudarão, não apenas na área profissional, mas 
para a sua vida, nas tomadas de decisões, que são intrínsecas ao mercado 
de trabalho contemporâneo. No entanto, esse dualismo estrutural perdura 
na educação brasileira.

Deste modo, a busca pelo rompimento do dualismo estrutural presente 
na educação brasileira, freada pela promulgação do decreto 2.208/97 no 
governo FHC, é retomada nos anos 2000, motivada por uma conjuntura 
política favorável surgida a partir da chegada ao poder do partido dos 
trabalhadores. O ressurgimento das discussões acerca da relação entre 
educação profissional e educação básica culminou no decreto 5.154/ 2004. 
Para Moura (2010) o decreto representou “uma possibilidade de avanço na 
direção de construir um ensino médio igualitário para todos, pois, apesar 
de não se confundir com a politecnia, fundamenta-se em seus princípios.”

Neste contexto, as lutas pela efetivação da educação profissional de 
nível médio integrado ao ensino médio continuam e são intensificadas 
em meio ao lançamento do Programa Brasil Profissionalizado (2007), 
concebido pelo Ministério da Educação, com a finalidade de incentivar 
os Estados à oferta da educação profissional de nível médio, sobretudo 
nas redes estaduais.O Programa emergiu com a perspectiva de fomentar 
técnica e financeiramente os estados e municípios na oferta de educação 
profissional, liberando recursos para a formação de professores, para 
construir e principalmente reformar escolas, aparelhando-as com 
laboratórios. Para pleitear recurso junto ao MEC, o ente da federação deve 
elaborar um plano de expansão e modernização (COLOMBO, 2009).

O Decreto 2.208/97 deixou nítida a ausência de disposição para a 
criação de diretrizes que vá de encontro à formação omnilateral do sujeito, 
única formação possível no contexto educacional, o que não se enquadrar 
nesse perfil, será qualquer outra proposta, menos a verdadeira educação.

Há uma clara relação entre a formação omnilateraldo sujeito, defendida por 
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Marx (1918 -1983) e a centralidade do trabalho como princípio educativo dos 
trabalhadores. Percebe-se a necessidade de se observar tais princípios da obra 
marxista para que seja possível uma análise crítica e não superficial acerca de 
diferentes perspectivas que revestem as políticas públicas, tais como a apresentada 
nesse texto, o Programa  “Brasil Profissionalizante”, que embora adote como 
categorias aquelas que se assimilam a da luta dos movimentos populares de 
educação, distanciam-se da perspectiva pretendida de fato.Por meio do Decreto 
n. 5.154 de 2004 é possível identificar, na sua descrição, aspectos relativos ao 
modelo mais próximo do ideal que se espera de uma educação integrada, que 
forme o homem na sua integralidade, como: “a centralidade do trabalho como 
princípio educativo” e a indissociabilidade entre teoria e prática”, características 
destacadas no referido Decreto (BRASIL, 2004, p. 1). O Decreto anterior, o 
2.208/97, trazia a visão de unilateralidade no que se refere à educação, enquanto 
o segundo,o 5.154 de 2004, destaca o homem na formação omnilateral, sendo 
que do primeiro vem o trabalho alienado, sem significado, oriundo da divisão 
social do trabalho e pela reificação. 

Essa ‘reificação’ de acordo com GeorgLukács (1885-1971) se refere 
ao processo histórico concernente às sociedades capitalistas, caracterizado 
por uma mudança advinda das relações sociais, das atividades produtivas 
e subjetividade humana, numa sincronia proporcional com o caráter 
quantitativo e mecanizado das mercadorias. 

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo analisar a implementação 
do Programa Brasil Profissionalizado e os seus desdobramentos no Estado 
de Sergipe. Para isso foi realizada uma pesquisa que teve como ponto de 
partida uma revisão bibliográfica e análise documental das leis e decretos 
que tratam sobre o tema. Para compreender a realidade do Estado de 
Sergipe, procedeu-se um estudo de campo com visita à Secretaria de 
Estado da Educação (SEED). Como instrumento de coleta de dados foi 
utilizada a entrevista semiestruturada com o intuito de se obter uma melhor 
compreensão dos aspectos que permeiam tal Programa.A entrevista foi 
aplicada à representante do Serviço de Educação Profissional/SEPRO, 
setor da Secretaria de Estado da Educação/, SEED responsável pela 
execução e monitoramento da educação profissional a nível estadual.

O trabalho está organizado em três seções, além da introdução e das 
considerações finais: a primeira faz uma retrospectiva histórica que culminou 
com a institucionalização do Programa Brasil Profissionalizado, a segunda 
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caracteriza o programa e sua concepção de ensino médio integrado e a 
terceira evidencia os desdobramentos do Programa no Estado de Sergipe.

Do Decreto 2.208/97 à institucionalização do Programa 
Brasil Profissionalizado

A reforma da educação profissional, iniciada na década de 1990, 
especificamente com a edição da LDB/1996 e do Decreto n. 2.208/97, 
promoveu mudanças emblemáticas no quadro da educação brasileira 
(FERREIRA; GARCIA, 2012).

O Decreto 2.208/97 e outros instrumentos legais (como a Portaria nº 
646/97) vêm não somente proibir a pretendida formação integrada, mas 
regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas de educação profissional em 
função das alegadas necessidades do mercado (FRIGOTTO; CIAVATTA; 
RAMOS, 2012). A separação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional 
conferida pelo referido decreto, contribuiu para aprofundar a dualidade 
existente na educação brasileira, em que reserva para a elite a formação geral 
e para os filhos dos trabalhadores, a educação preparatória para o trabalho.

Segundo Frigotto (2005), a orientação que balizou o referido decreto 
e seus desdobramentos, buscou uma mediação da educação conformada 
às novas formas do capital globalizado e de produção flexível. Trata-se 
de “formar um trabalhador cidadão produtivo”, ainda que sob uma ótica 
polivalente (FRIGOTTO, 2005, p.73).

A partir do Decreto nº 2.208/97, o governo federal negociou 
empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
com o objetivo de financiar a reforma da educação profissionalizante por 
meio do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP). Os 
objetivos do Programa determinavam que novas unidades de centros de 
educação profissional ocorreriam por meio da iniciativa dos Estados ou 
dos municípios, isoladamente ou em convênio com o setor privado, ou 
pela iniciativa de segmento comunitário por meio de entidades privadas 
sem fins lucrativos (BRASIL, 2007).

Para Colombo (2009), uma das ações nocivas do Decreto 2.208/97 foi 
a atrofiação da oferta pública da educação técnica para ampliar o espaço 
da iniciativa privada e, ainda, incentivá-la financeiramente. Essa ação 
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gerou o abandono do ensino técnico integrado na sua própria rede e nas 
redes estaduais, fazendo com que estes apenas ofertassem o ensino médio 
propedêutico. Em que pese esse contexto de dificuldades:

No início de 2003, a aposta e mudanças substantivas 
nos rumos do país, com a eleição do presidente Lula e 
com a perspectiva de um governo democrático popular, 
levou-nos a sugerir alguns nomes para as Diretorias do 
Ensino Médio e de Educação Profissional da Secretaria de 
Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 
(SEMTEC/MEC), bem como a assessorar a realização dos 
Seminários Nacionais “Ensino Médio: Construção Políti-
ca” e “Educação Profissional: Concepções, Experiência, 
Problemas e Propostas”, realizados respectivamente, em 
maio e junho de 2003. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RA-
MOS, 2012, p. 22-23).

 
Ainda segundo os autores supracitados, todas as contribuições 

recolhidas nesses momentos levaram a um progressivo amadurecimento do 
tema em meio às contradições e disputas teóricas e políticas, culminando 
no Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004.

Para Saviani (2008),a concepção do Decreto nº 5.154/2004 representa 
um claro avanço para a educação profissional brasileira, pois traz a 
possibilidade de uma formação integrada que possa vir a superar a dualidade 
entre a educação geral e a formação profissional. Com essa nova orientação 
de ensino profissional é incluída a possibilidade do ensino médio integrado.
Destarte, as ofertas anteriores de articulação e não de integração continuaram. 

Várias ações se seguiram ao celebrado decreto nº 5.154/2004, colocando 
em destaque a educação profissional no cenário brasileiro em diferentes 
entes e instituições, entre elas podemos citar: o acordo do governo com 
o Sistema “S” objetivando a ampliação de vagas em cursos técnicos e a 
gratuidade dos serviços de educação ofertados por esse Sistema. Na esfera 
federal, as discussões para criação de uma nova institucionalidade resultou  
na criação dos Institutos Federais, mediante a integração das antigas 
instituições de (EPT) Educação Profissional e Tecnológica, a exemplo dos 
Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas, Escolas 
Agrotécnicas e Escolas Agrícolas vinculadas às Universidades Federais, 
a partir da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008).
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Com o intuito de fomentar a educação profissional e tecnológica nos 
estados e municípios, foi implantado o Programa Brasil Profissionalizado 
(PBP) instituído em 2007 pelo Decreto 6.302/2007 visando estimular o 
ensino médio integrado à educação profissional.

Diretrizes e caminhos do PBP para a formação integrada

O Programa Brasil Profissionalizado (2007) surgiu no segundo 
mandato de Luís Inácio Lula da Silva (2007-2010) propondo-se a enfatizar 
a educação científica e humanística, por meio da articulação entre formação 
geral e educação profissional no contexto dos arranjos produtivos e das 
vocações locais e regionais. Esse estímulo ocorreu a partir da assistência 
financeira a ações de desenvolvimento e estruturação do ensino médio 
integrado à educação profissional, mediante seleção e aprovação de 
propostas, formalizadas pela celebração de convênio ou execução direta 
(BRASIL, 2007).O mesmo decreto traz no parágrafo único do art. 1° os 
objetivos do programa:

I - Expandir o atendimento e melhorar a qualidade 
da educação brasileira;
II - Desenvolver e reestruturar o ensino médio, 
de forma a combinar formação geral, científica e 
cultural com a formação profissional dos educandos;
III - Propiciar a articulação entre a escola e os 
arranjos produtivos locais e regionais;
IV - Fomentar a expansão da oferta de matrículas 
no ensino médio integrado à educação profissional, 
pela rede pública de educação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive na 
modalidade a distância;
V - Contribuir para a construção de novo modelo 
para o ensino médio fundado na articulação entre 
formação geral e educação profissional;
VI - Incentivar o retorno de jovens e adultos ao 
sistema escolar e proporcionar a elevação da 
escolaridade, a construção de novos itinerários 
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formativos e a melhoria da qualidade do ensino 
médio, inclusive na modalidade de educação de 
jovens e adultos. (BRASIL, 2007).

O Programa Brasil Profissionalizado contempla 24 Estados brasileiros, 
contemplados entre 2007 e 2016 com o intuito de incentivar Estados e 
Municípios a retomar o ensino profissional. O valor repassado pelo Projeto 
foi aplicado em obras, reformas e ampliações de escolas, assim como 
para financiamento pedagógico, além de qualificação dos profissionais da 
educação. Tais ações são geridas pelo Ministério da Educação e pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (BRASIL, 2017b).

As diretrizes foram apoiadas pela União com incentivo à implementação, 
como o estabelecimento de foco na aprendizagem, acompanhamento de cada 
aluno da rede individual mediante registro de frequência, assim como combate a 
repetência, valorização da formação ética e artística, dentre outras, de modo que 
este plano “é a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, 
em proveito da melhoria da qualidade da educação básica” (BRASIL, 2017b).

Com a Resolução/FNDE/CD/nº 09/2008, instituída após um ano da 
criação do programa Brasil Profissionalizado, a assistência financeira, 
antes oferecida apenas a instituições que ofertavam o ensino médio 
integrado, foi estendida para as escolas que ofereciam cursos de níveis 
técnicos na forma subsequente e concomitante.  Descaracterizou-se, 
assim, um programa que nasceu para fomentar o ensino médio integrado, 
deixando à mostra que os anseios empresariais pela rápida necessidade 
de mão de obra especializada novamente prevaleceram. Estes aspectos 
foram tratados por Antunes (2009) e Rodrigues (2003), em suas obras, 
ao retratar a proliferação de um sistema que se repete, baseando-se nos 
mesmos moldes que têm privilegiado a classe dominante.

Durante o Governo Dilma Rousseff (2011-2016), o Programa Brasil 
Profissionalizado sofreu outra grande mudança com a sua incorporação ao 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 
Criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei nº 12.513/2011, 
este novo programa educacional do governo tinha como objetivo expandir, 
interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica no país. (BRASIL, 2011)
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A partir disso, todas as ações do Programa Brasil Profissionalizado 
ficaram condicionadas aos objetivos do Pronatec, passando a ser uma 
iniciativa dentro deste programa. À sombra deste Programa, o Brasil 
profissionalizado tem sua essência alterada. A educação profissional 
integrada ao ensino médio, bandeira inicial do programa, é abandonada 
em razão do Pronatec possuir objetivos que se afastam da integração da 
educação profissional com a educação básica.

De modo geral, a figura 1 busca retratar a trajetória dos programas 
governamentais propostos à educação profissional no Brasil no período 
de 14 anos. Diante da referida representação gráfica, nota-se a existência 
de dois projetos de educação em disputa: uma educação fragmentada que 
propõe aos filhos da classe trabalhadora uma formação que foque o mercado 
de trabalho, aligeirada e apartada da formação propedêutica, expressamente 
representada pelo Decreto 2.208/1997, tendo seu aporte no POEP. Por outro 
lado, educadores e sociedade civil organizada lutam pelo estabelecimento de 
uma educação integrada que garanta o acesso de todos a uma formação geral 
e que se materializa, a priori, com os pressupostos do decreto 5.154 /2004, 
apoiando-se na institucionalização do Programa Brasil Profissionalizado.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Figura 1:Linha do tempo dos Programas de educação profissional
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Com a revogação do decreto 2.208/97, vigente durante o governo neoliberal 
de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a implantação do decreto 
5.154/2004, instituído no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), é 
tida pelos educadores progressistas como marco na tentativa de superação da 
dicotomia já mencionada neste texto. Este decreto concebeua associação da 
educação básica com a educação profissional, sendo o ensino médio integrado 
a forma mais plena de expressão dessa relação. Frigotto et al. (2012) afirmam 
que o ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de 
formação geral, é uma condição necessária para se fazer a “travessia” para uma 
nova realidade. Ainda sob a leitura desses autores, o ensino médio integrado é 
aquele possível e necessário em uma realidade conjunturalmente desfavorável, 
mas que potencialize mudanças para, superando-se essa conjuntura, constituir-
se em uma educação que contenha elementos de uma sociedade justa.

Deste modo, o objetivo maior da educação, seja ela profissional ou não, 
consiste em guiar o cidadão para ser protagonista da sua realidade, educar 
para a liberdade é o caminho de toda educação, porque

Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, ‘imersos’ 
na própria engrenagem da estrutura dominadora, temem 
a liberdade, enquanto não se sentem capazes de correr 
o risco de assumi-la. E a temem, na medida que, lutar 
por ela, significa uma ameaça, não só aos que usam para 
oprimir, como seus ‘proprietários’ exclusivos, mas aos 
companheiros oprimidos, que se assustam com maiores 
repreensões (FREIRE, 2011, p. 107).

No entanto, as necessidades mercadológicas soaram mais fortes nessa 
disputa de projetos de sociedade e a criação do Pronatec, com a incorporação 
do PBP, e o retorno de outras modalidades de educação que contemplem as 
formas aligeiradas e mecânicas de educação profissional tiveram primazia em 
detrimento da proposta de educação integrada preconizada na construção do PBP.

Brasil Profissionalizado em Sergipe: breve análise

O Programa Brasil Profissionalizado foi criado para estimular e fomentar 
o ensino médio integrado à educação profissional, por meio de ações que 
fortalecessem as redes estaduais de educação profissional e, assim, melhorar 
a qualidade da educação brasileira. Para os Estados terem acesso ao Programa, 
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é preciso apresentar propostas contendo projetos e as demandas dos objetos 
de financiamento e, sendo aprovadas, são formalizadas mediante celebração 
de convênio ou execução direta, desde que tenha aderido formalmente ao 
Plano de Metas “Compromisso Todos pela Educação”, conforme preconiza 
o decreto 6.302/2007. Como contrapartida, cabe ao estado monitorar o 
programa no seu território, realizar concursos públicos, abrir aos conselhos 
populares a participação do setor produtivo e de trabalhadores, controlar a 
evasão escolar, entre outras (BRASIL, 2017a).

Segundo Silva et al. (2015), o Nordeste é a região com o maior índice 
de ampliação, reformas e construção de escolas para implementação do 
Programa Brasil Profissionalizado, conforme demonstrado na Figura 2.

Fonte: Silva et al (2015)

Para compreender a execução do programa no Estado de Sergipe, 
foi realizada entrevista semiestruturada com uma representante do 
Serviço de Educação Profissional (SEPRO), setor da Secretaria de 
Estado da Educação/SEED responsável pela execução e monitoramento 
da educação profissional em nível estadual. Vale destacar a escassez de 
materiais bibliográficos e documentais sobre a evolução do programa 
no referido Estado, sendo relevante a construção desse artigo 
tendo em vista a possibilidade de sistematização das informações 
dispersas em um único documento. A partir de consultas ao Portal 
da Transparência do governo Federal, foi identificado a celebração 
de quatro convênios vinculados ao Programa Brasil Profissionalizado 
firmados pela Secretaria de Estado da Educação/SEED, totalizando 

Figura 2. Expansão do Programa Brasil Profissionalizado
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um montante conveniado de R$ 42.457.302,05 (quarenta e dois 
milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e dois reais e 
cinco centavos), demonstrado na tabela 1.

TABELA 1 - Convênios firmados entre a SEED e o PBP

Convênio Objeto Vigência Valor 
conveniado

Valor 
liberado

657637/2009 Construção 30/12/2009-
31/01/2018

7.334.306,00 7.334.306,00

658372/2009 Reforma e 
ampliação

31/12/2009 - 
03/03/2006

10.343.902,95 7.757.927,21

658362/2009 Equipamentos 30/12/2009 - 
24/08/2018

2.782.593,00 2.782.593,00

702416/2010 Construção 31/12/2010 - 
16/06/2018

21.996.500,10 11.319.152,55

Total 42.457.302,05 29.193.978,76

Fonte: Portal da transparência, 2017. Disponível em: http://www.portaltransparencia.
gov.br. Acesso em: 05 de janeiro de 2018.

Fazendo uma análise comparativa entre os recursos conveniados no 
Programa Brasil Profissionalizado (PBP) e no Programa de Expansão da 
Educação Profissional (PROEP), observa-se a expressiva contribuição 
daquele no fortalecimento da educação profissional em detrimento deste, 
que investiu no Estado de Sergipe o montante de recursos conveniados na 
ordem de R$ 5.388.420,25 (cinco milhões trezentos e oitenta e oito mil 
quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), representando duas 
escolas construídas, conforme tabela 2.

TABELA 2 - Convênios firmados entre a SEDUC e o PROEP.

Convênio Objeto Vigência Valor 
conveniado

Valor liberado

170/2001 Construção 26/12/2001 - 
29/12/2008

2.574.820,62 2.573.030,00
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12/2002 Construção 18/03/2002 - 
29/12/2008

2.813.599,63 2.810.310,00

Total 5.388.420,25 5.383.340,00

Fonte:  Portal da transparência, 2017. Disponível em: http://www.portaltransparencia.
gov.br. Acesso em: 05 de janeiro de 2018.

Esses dados demonstram o impacto dado à Educação Profissional em 
dois momentos políticos distintos no país, estando o PROEP vinculado à 
proposta de clara separação entre a educação básica e a educação profissional 
e o PBP vinculado à proposta de integração destes, ideologicamente pensado 
para garantir a formação integral do ser humano. Os valores aplicados e 
consequentemente o número de escolas construídas e/ou reformadas, estão 
diretamente relacionados à prioridade ou não, dada pelos governos federal e 
estadual à Educação Profissional, de modo que a “[...] educação em geral e a 
educação profissional, em particular, constituem campos de disputa em que 
predominam abordagens de dois tipos: aquelas que buscam a conformação 
dos homens à realidade dada e outras que buscam a transformação social” 
(ARAÚJO; RODRIGUES, 2010, p. 51).

De acordo com Silva et al. (2015), não existe a definição de fontes de 
financiamento contínuo para a Educação Profissional e tecnológica, por isso, 
a cada ano, as verbas orçamentárias a ela destinadas são definidas a partir da 
luta por recursos escassos no processo de elaboração do Orçamento Geral 
da União ou programas. A ausência de uma fonte de recursos específica 
para o fortalecimento da educação profissional foi um dos fatores limitantes 
à execução do Brasil Profissionalizado no Estado, conforme relato da 
representante da SEPRO/SEED. Ela afirma que, apesar da reforma do ensino 
médio enfatizar a educação profissional, é necessário que o MEC repense 
as políticas de financiamento para garantir a continuidade da execução 
pelos Estados e que o principal meio de acesso a recursos para esse nível 
educacional hoje é o Pronatec.

Diante dessa conjuntura, o Estado de Sergipe possui atualmente 18 
(dezoito) unidades ofertantes da Educação Profissional. Destas, 8 (oito) 
foram financiadas com recursos do Programa Brasil Profissionalizado, tanto 
para construção de novas escolas quanto para reforma das já existentes. A 
distribuição territorial dessas escolas está representada na tabela 3, conforme 
dados repassados pela SEPRO/SEED. Está prevista a construção de um 
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centro profissionalizante no município de Simão Dias, o qual deverá ofertar 
curso de enfermagem, porém a obra ainda não foi iniciada.

TABELA 3 - Centro de formação profissional de Sergipe financiados pelo programa 
Brasil profissionalizado

Município Unidade Modalidade Cursos ofertados

Aracaju CEEP José 
Figueiredo 
Barreto

Reforma Técnico em Restaurante 
e bar
Técnico em Serviço de 
Condomínio
Técnico em Redes de 
Computadores

Boquim Colégio Cleonice 
Soares da 
Fonseca

Reforma Técnico em 
Manutenção e suporte 
em Informática
Técnico em 
Administração

Itabaiana
Colégio estadual Murilo Braga
Reforma

Técnico em Móveis
Técnico em Redes de 
Computadores

Propriá Colégio estadual 
Joana de Freitas

Reforma Técnico em Aquicultura

Neópolis CEEP Agonalto 
Pacheco da Silva

Reforma Técnico em 
Agroindústria
Técnico em Segurança 
do trabalho
Técnico em Alimentos

N. Sra das 
dores

CEEP Agonalto 
Pacheco da Silva

Construção Técnico em 
Agroindústria

Umbaúba Não identificada Construção Técnico em Vestuário
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N.Sra do 
Socorro

CEEP Armando 
Sobral 
Rollemberg

Construção Técnico em Automação 
Industrial

Fonte: Acervo documental SEPRO.

A definição dos cursos a serem implementados via Brasil 
Profissionalizado, segue as propositivas dos arranjos produtivos locais e 
do catálogo de cursos técnicos do MEC, conforme orientações presentes 
no documento base para a Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 
2007). Porém, em virtude da dinâmica econômica do Estado, os estudos dos 
arranjos produtivos estão defasados (foram elaborados há quase dez anos), 
não atendendo mais algumas realidades locais. Segundo a representante 
da SEPRO/SEED, é constante a reavaliação dessas demandas junto aos 
gestores da escola e possíveis adequações com indicação de novos cursos 
que supram a necessidade local.

Nesse sentido, ela explica a importância da “Informação Profissional” 
para garantir o acesso e permanência dos jovens em cursos que dialoguem 
com a sua formação geral e a realidade local. Entende-se por Informação 
Profissional o componente do processo de formação profissional, mediante 
o qual se fornecem esclarecimentos e orientações sobre o universo e as 
características do campo profissional, quanto às condições reais do 
mercado de trabalho local e suas tendências (SBROGEO; MELO-SILVA, 
2012). Esse é o caso da implantação do curso de Aquicultura no município 
de Propriá, para o qual foram desenvolvidas ações de diagnóstico e 
sensibilização das comunidades para análise da viabilidade da oferta do 
referido curso.

Com a efetivação das ações do Brasil Profissionalizado houve expectativa 
de crescimento da oferta de vagas, resultando numa projeção crescente 
do número de matrículas, como consequência. Segundo dados da SEED 
(SERGIPE, 2017), em demonstrativo de matrículas referente aos anos de 
2014 - 2017, nas escolas onde ocorreram investimentos do programa foi 
identificado um aumento no número de matrículas, conforme Figura 3.
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Figura 3. Evolução das matrículas no período de 2014-2017

Fonte: SERGIPE, 2017.

Apesar do Brasil Profissionalizado ter como principal objetivo a integração 
do conhecimento do ensino médio à prática e, para isso, envolve, sobretudo, 
o repasse de recursos do governo federal para estimular a implementação 
de ensino médio integrado à educação profissional nos estados, conforme 
esclarece Gonçalves (2014), os dados da SEPRO apontam que o maior número 
de cursos ofertados pelo programa no Estado é na modalidade subsequente, 
representando mais de 50% das turmas. Barroso e Linhares (2017), analisando 
os dados de matrícula do ensino profissional em Sergipe para o período de 
2007-2014, também verificaram que a maior matrícula está nos cursos 
destinados aos que já concluíram o ensino médio, que é a forma subsequente.

Notório destaque deve ser dado à essência da finalidade da integração 
entre a educação profissional e o ensino médio proposta pelo Programa, a qual

Deve proporcionar a formação de cidadãos-profissionais 
capazes de compreender a realidade social, econômica, 
política, cultural e do mundo do trabalho para nela in-
serir-se e atuar de forma ética e competente, técnica e 
politicamente, visando a transformação da sociedade em 
função dos interesses sociais e coletivos, especialmente, 
os da classe trabalhadora (MOURA, 2005, p. 73).

Ficou evidenciado, durante a investigação, a ausência de uma estrutura 
institucional específica para coordenar e acompanhar os projetos do Brasil 
Profissionalizado no Estado. Segundo a representante da SEPRO, há uma 
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limitação de recursos humanos em virtude da equipe ser reduzida. Dessa 
forma, todos os servidores lotados nesse setor acompanham as ações da 
educação profissional como um todo no Estado, sendo que “Aqui todo mundo 
acompanha tudo. Às vezes perguntam na reunião quem acompanha o Brasil 
profissionalizado? Lá não tem esse negócio não, todo mundo acompanha 
tudo. Aqui nunca houve essa divisão. Não tem uma pessoa específica aqui 
funciona como um todo” (Representante da SEPRO/SEED).

Silva e Santos (2014) relatam a experiência do Estado Pará, onde a 
SEDUCpossui um Comitê Local de Monitoramento do Programa Brasil 
Profissionalizado, o qual tem o papel de acompanhar, agilizar, deliberar e 
analisar/avaliar os processos e medidas relacionadas à condução do PBP 
no Pará, de tal forma a garantir que os objetivos do programa previstos nos 
convênios se concretizem no interior da gestão na SEDUC.

Segundo a representante da SEPRO/SEED, não há perspectiva atualmente 
de novos convênios entre o Brasil Profissionalizado e a SEED. Em breve 
avaliação sobre a execução do programa no Estado, foram citados alguns 
fatores limitantes observados durante a implementação: a já citada ausência de 
fonte de recursos específica para a educação profissional, dificuldade local na 
realização dos procedimentos licitatórios (obras e equipamentos), inexistência 
de capacitação para os gestores do programa, restrições financeiras para 
contratação de educadores profissionais que atendam aos cursos ofertados.

Vale destacar a ressalva dada pela representante da SEPRO sobre a 
dificuldade de articulação da Rede de Educação Profissional, federal e 
estadual. Esta situação vem contribuindo para a concorrência de vagas, 
dentro de um mesmo eixo tecnológico e região, o que provocará uma 
sobreposição de demandas, ocasionando possivelmente uma redução 
significativa no número de matrículas em alguma das instituições 
ofertantes. Tal cenário poderia ser minimizado com o retorno das ações 
do Fórum Estadual de Educação Profissional, o que contribuiria com o 
diálogo e planejamento das ações estratégicas para esse nível de educação.

Considerações finais

Um dos principais objetivos do Programa Brasil Profissionalizado é o 
aumento da oferta e número de vagas no ensino profissionalizante no país, 
favorecendo, assim, um maior acesso de jovens nesses cursos. Partindo da 
análise do Estado de Sergipe, foi possível identificar que houve um aumento 
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no número de matrículas, quando considerado o período de 2014-2017, 
ratificando um dos objetivos do programa. Quando comparado ao PROEP, 
o Programa Brasil Profissionalizado deu uma contribuição significativa no 
fomento a escolas estaduais de educação profissional.

Sendo a superação da dualidade existente entre o trabalho manual e o 
trabalho intelectual um dos desafios impostos pelo Decreto nº 5.154/2004, 
o Brasil Profissionalizado emergiu, inicialmente, como uma proposta para 
essa superação por meio do estímulo ao ensino médio integrado ao ensino 
profissionalizante. Nesse sentido, observa-se que, em Sergipe, os investimentos 
do Programa estão sendo utilizados mais em cursos ofertados na modalidade 
subsequente em detrimento do ensino integrado. O aspecto financeiro e a 
ausência de um fundo de recursos específicos para a educação profissional que 
garantam a manutenção das atividades no Estado, têm sido um dos principais 
fatores limitantes à implementação do ensino médio integrado.

As alterações sofridas pelo Programa Brasil Profissionalizados 
ao longo de sua trajetória evidenciam a opção do Estado brasileiro em 
ofertar educação profissional como um programa de governo não como 
uma política de estado. Assim, projetos e programas são descontinuados 
a cada nova configuração política. As relações de poder prevalecem sobre 
ointeresse de promover uma educação de qualidade.

A história da educação profissional tem sido pautada por questões externas 
em detrimento das reais características que ajudam a formar o indivíduo 
na sua totalidade. É preciso pensar em uma educação de base unitária, que 
prepare o sujeito para uma formação omnilateral, mediada pelo trabalho, 
ciência e cultura e que contribua para sua emancipação, enquanto cidadão.

Não é tão simples construir uma educação de qualidade, pois exige 
esforço, investimento, uma equipe qualificada para gerir os projetos e 
programas, sobretudo no que se refere à educação profissional, buscando 
distanciá-la cada vez mais da sua origem que tinha propósitos desvinculados 
da formação integrada. Esse é um grande desafio, mas é a única possibilidade 
existente para um futuro melhor pra esses jovens e para o país.

A questão da dualidade na educação brasileira é histórica, a maneira como 
a educação do trabalhador é tratada, vem sendo alvo de muitas discussões entre 
os estudiosos, sobretudo do ensino profissional. É sabido que os filhos dos 
trabalhadores precisam abrir mão do conhecimento, muitas vezes, para ajudar 
no sustento de sua família, essa já é uma realidade que envolve a formação 
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desses jovens. Portanto, a formação do cidadão deve lhe propiciar ser sujeito 
de suas experiências e não apenas um sujeito passivo na sociedade, estando 
apto a repensar trabalho como princípio educativo no âmbito do trabalho.

Pensar a na educação profissional à luz das leis ajuda a refletir no 
impacto que elas podem causar no processo educacional como um todo em 
uma nação, porque a sociedade é formada de cidadãos e é preciso pensar na 
completude dessa formação. Qualquer que seja o programa educacional, 
deve-se ter como objetivo a formação integral.  Formar na integralidade 
é formar com raízes sólidas para contribuir de maneira mais justa para 
o contexto no qual estamos inseridos, pois quando apenas executamos 
ações, sem refletir sobre elas, ficamos à mercê das decisões alheias e sem 
reais chances de desenvolvimento pessoal e profissional. 
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DO BINÔMIO EDUCAÇÃO-TRABALHO E COMPETÊNCIA 
SOCIOEMOCIONAL PARA A HABILIDADE SOCIOAFETI-

VA E COGNITIVA: um processo de evolução conceitual em 
prol do aluno na periferia de Itabaiana-Sergipe  

Diana Amado de Menezes

Introdução

Quando iniciei o estudo superior nas ciências sociais aplicadas, por 
volta dos primeiros anos da década de 90, deparei-me com a ansiedade 
em trabalhar. Vivíamos a crise da Era Collor. Queda econômica, alta na 
inflação, empresas falindo, inclusive de familiares nossos. Como aluna de 
graduação em administração de empresas, todas as minhas competências 
eram focadas para o mercado profissional.

Educação-trabalho é, no primeiro instante, o binômio mais acertado para 
este perfil de estudante, ávido pelas experiências de estágios. Durante todo 
o curso superior fui formada tendo em perspectiva a “ação para o trabalho”.

O referencial teórico desta pesquisa passeia por temas que vão desde a 
Educação-Trabalho (FRIGOTTO, 2005), Competência Socioemocional 
junto à visão dos órgãos internacionais (CASEL, 2017; OCDE, 2015; 
GLOBAL, 2019) e autores como Goleman (1996); assim como contempla 
as modernas Habilidades – Afetivas (WALLON, 1968), Cognitivas 
(GARDNER, 1995) e Sociais (FREIRE, 2003).

Ainda no primeiro semestre do curso, lutava por uma vaga de estágio no 
Banco do Brasil S/A e, assim, iniciava o meu percurso na área empresarial. 
Porém, algo aconteceu comigo antes de sair da graduação. No verão de 
dezembro de 1996, ganhei o best seller de Goleman, o qual tem por 
título Inteligência Emocional. Ao ler a obra, naquela década ainda, não 
consegui absorver as mudanças que passariam a acontecer na academia e 
na sociedade contemporânea.

Destarte, muitos paradigmas precisavam ser desvendados e desvelados, 
mas este processo não seria tão simples assim. Da labuta diária em 
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empresas, realizei e ministrei vários treinamentos empresariais até chegar 
ao ensino de jovens e adultos. Foi um processo, muitas descobertas. De 
concursada ao cargo de administradora federal, exonerei-me para assumir 
o vínculo de professora da rede básica, em 2010.

20 anos após ganhar um livro, cujo foco não era “o trabalho”, mas sim 
a inteligência emocional, posso afirmar que estes temas me envolveram 
de maneira muito significativa. Não está sendo fácil, mas é maravilhoso 
compreender uma educação desprovida de maquiagens, estando baseada 
na essência do Ser humano, nos seus valores e habilidades socioafetivas, 
ou seja, no que há de melhor dentro de cada um de nós.

Uma aventura sem tamanho que nos levou, em 2016, a representar o 
Brasil no Congresso Internacional “Educación, inclusión y solidaridad: 
Ámbitos, prácticas y perspectivas”, na Universidad Complutense de 
Madrid, com o artigo Educação Interdisciplinar e inclusão do trabalhador 
para o desenvolvimento social local: estudos de caso no Brasil. A 
participação neste evento representou o momento em que saí da “caixa” de 
um formato de trabalho, apenas tecnicista, para mostrar ao mundo outros 
horizontes, novas modalidades de enxergar o atual trabalhador, a partir de 
uma educação libertadora e emancipatória (FREIRE, 2003).

Portanto, este capítulo teve a finalidade de relatar uma experiência 
conceitual, partindo do binômio educação-trabalho, competência 
socioemocional e evoluindo à habilidade socioafetiva e cognitiva; desde 
o período de graduação até a chegada ao doutoramento.

Independentemente do tempo cronológico, pois já se passaram mais 
de 26 anos de ingresso ao mercado de trabalho, a autora – com esta 
experiência de escrita – transportou-se para a sala de aula, aguçando sua 
memória afetiva, relembrando as mesmas ansiedades sentidas por seus 
alunos e os mesmos questionamentos.

Diante do exposto, avultou-se uma dúvida: neste caminho epistemológico, 
encontram-se diferenças entre ter competência socioemocional para o trabalho 
e ter habilidade socioafetiva e cognitiva para a vida e o bem-estar social?

Os organismos internacionais, certamente a serviço do sistema vigente, 
indicam para a importância dessas competências socioemocionais quando 
afirmam que “uma pessoa socialmente competente é capaz de articular e colocar 
em prática atitudes e aprendizados socioemocionais” (CASEL, 2017, p. 100).

Na atualidade, esta corrente da educação centrada somente nas 
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competências é muito questionada, sendo preciso colocar sob tensão, 
uma vez que, diferencia-se na visão de autores clássicos e críticos (como 
Wallon e Vygotysky, por exemplo): não se pode reproduzir o discurso sem 
averiguar, sem ouvir e sentir os sujeitos, neste caso, o próprio educando.

Essa corrente está comprometida com avaliações que colocam o 
desenvolvimento socioemocional de crianças e jovens, suas atitudes e 
valores, como mensuráveis, extrapolando a dimensão cognitiva; quando, 
na realidade, as teorias educacionais já confirmaram que as Habilidades 
SocioAfetivas e Cognitivas (HSAC) se relacionam estreitamente entre si e 
devem andar juntas (MENEZES, 2019, s/p).

Portanto, os críticos – desta educação centrada somente nas competências 
socioemocionais – não concordam com esta míope visão, que se volta apenas 
à maximização do trabalho e do fator econômico, enquanto capacidades 
exigidas pelo mercado na responsabilização dos indivíduos pela superação 
de mazelas sociais seculares. Conforme afirma Frigotto:

A educação como redentora das mazelas enfrentadas no 
mercado de trabalho, imputando às pessoas a respon-
sabilidade de superá-las pelo uso de suas capacidades 
individuais, ou seja, reduz o sujeito a fator econômico 
e aliena o direito dessas pessoas de se reconhecerem e 
se realizarem plenamente como seres humanos. Trata-se 
de adquirir o ‘pacote’ de competências que o mercado 
reconhece como adequadas ao novo cidadão produtivo. 
(FRIGOTTO, 2005, p. 10).

E quanto às habilidades socioafetivas e cognitivas para a vida e o bem-
estar? O que dizem? Qual a diferença epistemológica? A fim de responder 
a estes questionamentos, é necessário apresentar e esclarecer melhor os 
conceitos a partir do marco teórico utilizado nesta pesquisa.

Método de pesquisa

O objeto de estudo foi a pesquisa na evolução conceitual do binômio 
educação-trabalho, tanto da competência centrada no viés socioemocional 
quanto para a habilidade socioafetiva e cognitiva (HSAC). O método 
delineado a partir da experiência profissional da autora deste texto levou 
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ao estudo de caso, enfocando uma pesquisa exploratória. Segundo Gil:

As pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de 
uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido 
é genérico, tornam-se necessários seu esclarecimento e 
delimitação [...] O produto final deste processo passa a 
ser um problema mais esclarecido, passível de investiga-
ção mediante procedimentos mais sistematizados. (GIL, 
2008, p. 46).

Portanto, a pesquisa exploratória é uma metodologia que envolve 
levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas 
com quem teve experiência prática com o problema pesquisado e estudo de 
caso, a fim de se analisar este exemplo como estimulante da compreensão.

Ainda quanto à tipologia, este capítulo está norteado no campo da 
pesquisa qualitativa em educação, cuja abordagem trará objetivo descritivo.

Pesquisa qualitativa é feita em cenários naturais, onde 
ocorrem o comportamento humano e os fatos [...] os dados 
que emergem são descritivos, relatados nas palavras dos 
participantes ou desenhos, em lugar de números [...] o 
foco da pesquisa está nas percepções e nas experiências 
dos participantes e na maneira como eles entendem a sua 
vida. Dessa forma, é a tentativa de entender não uma, e sim 
múltiplas realidades. A pesquisa se concentra no processo 
que está ocorrendo e também no produto ou resultado. O 
pesquisador está interessado em entender como as coisas 
ocorrem [...] presta-se atenção aos detalhes de um caso, 
e não às suas generalizações (CRESWELL, 2007, p. 202, 
negrito nosso).

A pesquisa qualitativa considera a parte subjetiva do problema, sendo capaz 
de identificar e analisar dados que não podem ser mensurados numericamente, 
como a observação da evolução do binômio educação-trabalho por meio da 
descrição das habilidades sociais e afetivas do aluno pertencente ao referido 
Instituto Federal de Sergipe (IFS), situado na periferia estudada, em Itabaiana.

As fontes bibliográficas, que serviram de base à escrita, partem de duas 
experiências da autora: o e-book Competência socioemocional para o 
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trabalho: princípio educativo a partir dos Planos de Marketing – redigido 
pela professora do IFS com a participação conjunta dos discentes; e o 
artigo Experiência exitosa na educação profissional tecnológica: entre o 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais do aluno e sua inclusão/
permanência no mercado de trabalho – apresentado no VI Congresso 
Nacional de Educação (Conedu 2019). Tanto o e-book quanto o artigo serão 
apresentados nos resultados, deste capítulo, como “evidências da pesquisa”.

Os sujeitos, pertencentes à investigação, são os discentes do terceiro 
ano (da educação profissional técnica de nível médio integrada ao 
agronegócio) e a docente responsável pela disciplina de Marketing e 
comercialização rural. Tem-se o marco temporal pautado entre os anos 
de 2015 e 2019. Assim sendo, divide-se o capítulo em introdução, marco 
conceitual, apresentando as evidências e considerações finais.

2 Do binômio educação-trabalho e competência 
socioemocional para a habilidade socioafetiva e cognitiva 

2.1 Do binômio educação-trabalho e competência
socioemocional

Aprofundando a história das Competências Socioemocionais ou 
habilidades não cognitivas, que contempla um período tempo-espacial 
no mundo de, aproximadamente, 30 anos com as primeiras publicações 
acadêmicas, acessou-se inicialmente o psicólogo cognitivo e educacional, 
em Harvard, Howard Gardner (1995), com o estudo das inteligências 
múltiplas, passando pelo conceito de inteligência emocional, com Salovey 
e Mayer (1990); Oliver (1990); Goleman (1996); até chegar-se, na 
atualidade, em uma nova denominação para “competência e habilidade 
socioemocional”, finalmente, trazida pela fonte de pesquisa da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) e elucidada pelos autores 
Abed (2014), Marin (2017), Del Prette e Del Prette (1999, 2003, 2007).

Com a evolução do conceito de inteligências – múltiplas e emocional 
– no mundo, adentrou-se no viés dessas habilidades socioemocionais. Este 
tema, há cerca de 25 anos na América do Norte, teve um marco voltado 
à “aprendizagem” – quando nos Estados Unidos da América (EUA), em 
1994, um grupo de pesquisadores criou a Collaborative for Academic, 
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Social, and Emotional Learning (CASEL)49 – uma organização mundial 
que promove o aprendizado acadêmico, social e emocional integrado para 
as crianças da pré-escola até o ensino médio, com o objetivo de investigar 
o impacto da aprendizagem socioemocional na educação.

Na década de 90, as escolas e todo o sistema educacional estavam 
promovendo a prevenção relativa ao uso de drogas e violência, educação 
moral e cívica, bem como educação sexual. Importante destacar que alguns 
estados americanos, assim como o governo federal, reconheceram o valor 
desses programas e o impacto positivo nos alunos e nas instituições.

Portanto, a história da educação socioemocional, nos EUA, foi 
introduzida com o intuito de atender às demandas dos jovens e colaborar 
no programa de alinhamento sequencial das iniciativas escolares. Contudo, 
autores críticos questionam esta intenção, afirmando que a pedagogia 
(centrada nas competências) serve para manipulação do sujeito e para 
sustentação do regime econômico. Por tal amplitude, Del Prette e Del 
Prette (2003) pontuam que:

Os conceitos de inteligência interpessoal, inteligência 
emocional, competência social, habilidades sociais etc. 
vêm sendo utilizados com muita liberdade, referindo-se à 
capacidade de articular sentimentos, pensamentos e com-
portamentos em padrões sociais adequados de desempenho 
em diferentes situações e demandas interpessoais (DEL 
PRETTE; DEL PRETTE, 2003 apud MARIN, 2017, p. 92).

Assim sendo, o conceito de habilidades socioemocionais surgiu por 
meio de uma construção desde o século XX. Inicialmente, as habilidades 
sociais “eram compreendidas como um conjunto de repertório comporta-
mental adequado a diferentes situações e contextos que contribuíram para o 
desempenho socioemocional”. (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2007 apud 
MARIN, 2017, p. 94).

Esta nomenclatura denominada de competência socioemocional foi 
sendo tecida por vários responsáveis até se chegar ao ápice dessas habili-
dades e competências, quando autores (CASEL, 2017; ABED, 2014; DEL 

49 Tendo-se o PhD. Daniel Goleman como cofundador e autor do best-seller Inteligência 
Emocional.
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PRETTE; DEL PRETTE, 1999, 2003, 2007) sustentam o que se define 
como desenvolvimento socioemocional, associado a aspectos de caráter 
e de personalidade, segundo a descrição da psicologia.

Não é mais possível conceber que apenas a cognição 
compareça à sala de aula, pois os estudantes têm emoções, 
estabelecem vínculos com os objetos do conhecimento, 
com os colegas, com os professores, com a família, com os 
amigos, com o mundo. Os professores também. Todos nós 
rimos, choramos, sofremos, nos encantamos, desejamos, 
fantasiamos, teorizamos. Somos seres de relação, repletos 
de vida, há infinitos universos dentro e fora de nós, não 
há como fugir disso. (ABED, 2014, p. 8).

Quando se estuda o universo escolar, percebe-se que a sala de aula é reple-
ta de emoções, por isso a essencialidade em se educar socioemocionalmente. 
Em pleno século XXI, é significativo que o processo ensino-aprendizagem 
leve em consideração a tríade visão: social-afetiva-cognitiva, principalmente 
entre os jovens. Todos os aspectos devem estar em conjunto, mas não tratados 
de maneira separada, pois eles se complementam, com a ressalva de que o 
aspecto motor é inserido no desenvolvimento infantil desde os primeiros 
anos de vida, não sendo o foco nesta pesquisa.

Entende-se, portanto, que existe um processo de desen-
volvimento de tais habilidades para que seja atingido 
um nível satisfatório de competência socioemocional 
(CASEL, 2017), uma vez que esta inclui um conjunto de 
habilidades necessárias para atender às demandas que 
emergem nas relações, observando as exigências impostas 
pela cultura (Del Prette & Del Prette, 1999). Dessa forma, 
o conceito de competência abrangeria o de habilidades, 
acrescentando a noção de adequação do comportamento 
às demandas do contexto em que ele ocorre. (MARIN, 
2017, p. 95, negrito nosso).

Portanto, o conceito de competência abrange habilidades somadas 
ao comportamento em adequação ao meio ambiente: social e cultural. Esta 
coesão conceitual já se tornou unânime entre os teóricos contemporâneos. 
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Ressalta-se que os organismos internacionais indicam para a importância 
dessas competências socioemocionais. Alguns deles, como Casel (2017), 
Unesco (2015), OCDE (2015), Gelp (2015) e ONU (2015)]50, ratificam 
somente os aspectos positivos de um indivíduo socialmente competente.

Uma pessoa socialmente competente é capaz de avaliar e 
identificar a habilidade mais apropriada no desempenho 
de uma situação cotidiana, ou seja, é capaz de articular 
e colocar em prática atitudes e aprendizados socioemo-
cionais. Entende-se, portanto, que existe um processo de 
desenvolvimento de tais habilidades para que seja atingido 
um nível satisfatório de competência socioemocional 
(CASEL, 2017, p. 100).

A partir do ano de 2020, todas as escolas brasileiras teriam de incluir as 
habilidades socioemocionais nos seus currículos51, portanto, era uma exi-
gência de adaptação aos programas escolares e treinamento dos professores 
para que pudessem ministrar estas novas competências. Por sua vez, com 
o advento da pandemia mundial, relacionada ao Coronavírus, este prazo 
teve que ser prorrogado.

Questiona-se a BNCC (2018) no que se refere a esta imposição quanto 
a uma educação centrada somente em habilidades não cognitivas, pois, 
dentre dez competências gerais, quatro são focadas nas habilidades socio-
emocionais: trabalho e projeto de vida – autoconhecimento e autocui-
dado – empatia e cooperação – responsabilidade e cidadania. Ou seja, 
quarenta por cento é um percentual relativamente alto para uma educação 
que sempre oportunizou a cognição em detrimento dos outros aspectos, 
como a prática, por exemplo.

50Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Global Education 
Leaders’ Program (Gelp) e Organização das Nações Unidas (ONU). 
51Link disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/.
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Imagem 1. Competências gerais relacionadas às habilidades socioemocionais –
 parte do infográfico com leitura crítica da BNCC52 

52Vide: http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_
Competencias_Progressao.pdf

Fonte: Por Ana Penido - Diretora do Inspirare e integrante do Movimento pela Base, 2017.

O infográfico acima apresenta as quatro competências mais relacionadas 
às habilidades socioemocionais, na atual BNCC. Neste documento, com-
petência é definida como a:

Mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimen-
tos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 
atitudes e valores para resolver demandas complexas da 
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 
do trabalho (BRASIL, 2018, p. 8).

Com isso, observa-se o quanto a educação pode estar sendo “usada” a 
serviço dos interesses do capital, pois o entendimento educacional, esperado 
em uma BNCC (2018), é que procure atender o ser humano de forma com-



299

plexa em seus múltiplos aspectos: intelectual, biológico, emocional e social, 
sendo que o aluno do século XXI requer da escola e dos seus profissionais 
uma reformulação também curricular.

Todavia, vale ressaltar que o que se tem hoje com a BNCC (2018), en-
quanto política pública brasileira, foi gestado a partir do programa de medição 
de competências socioemocionais, denominado Social and Emotional or 
Non-cognitive Nationwide Assessment (Senna) – produto de iniciativa do 
Instituto Ayrton Senna (IAS) em parceria com a OCDE (2015). As ações 
destes órgãos, patrocinadas pela iniciativa privada, têm um propósito eco-
nômico que, muitas vezes, não estão em sintonia com o que a educação 
tem construído, estudado, pesquisado com base em experiências vividas de 
professores e da cultura escolar.

De certa maneira, as aprendizagens que emergem dessas propostas inte-
grativas de educação centrada em competências não devem ser associadas 
ao formato de desenvolvimento de um indivíduo qualificado e “criado” para 
compor uma máquina perversa e que esteja a serviço da exploração de outrem.

Para que o aluno alcance ‘competência’, a BNCC afirma necessitar de 
conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Neste capítulo, adentrou-se 
no aspecto das habilidades – cuja definição, trazida pela Unesco (2015), 
ressalta que “habilidade é ser capaz de fazer”, sendo mais fácil aprender 
aquilo que possui significado para o aluno.

Então, as habilidades podem ser: cognitiva, socioemocional e prática. 
Neste estudo, as habilidades HSAC estão sendo vistas em conjunto – vale 
ressaltar que elas se conectam com a evolução das relações sociais, afetivas, 
emocionais e interpessoais, aliadas à forma como o sujeito sente, infere e 
nomeia a junção entre situações e comportamentos.

Posto que as habilidades sociais e afetivas (socioafetivas) são essenciais 
ao se tratar da fundamentação teórica da HSAC, sendo que este estudo foi 
embasado nas leituras de Wallon (1968) e Freire (2003). Assim como, as 
cognitivas apresentam Gardner (1995) como referência primordial, a fim de 
se permear também uma habilidade prática de excelência, que é a “ponte” 
na qual esta pesquisa se incumbe em alicerçar-se.

Portanto, com este estudo não se propõe medir, comparar, mensurar ou 
quantificar qualquer habilidade socioemocional do aluno, já que este tipo de 
proficiência com base em classificações, premiações e julgamentos pode ser cruel.

Contudo, a corrente centrada nas competências está comprometida, so-
mente, com avaliações que colocam o desenvolvimento socioemocional de 
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crianças e jovens, suas atitudes e valores como mensuráveis, extrapolando 
a dimensão cognitiva. Todavia, a cada instante, nesta pesquisa, ressalta-se 
que os aspectos sociais-emocionais/afetivos-cognitivos devem ser pesqui-
sados em coesão.

O que se sabe é que, na unidade escolar, são trabalhadas as habilidades, 
assim como as atitudes e valores, pela ação dos profissionais que desenvol-
vem os currículos. Mas, apesar do sistema exigir, como podem mensurar 
valores ou habilidades afetivas? 

Com tudo isso, rascunha-se que a visão deste estudo não é romântica, 
dado que, para o mundo dos negócios, a proliferação das competências so-
cioemocionais interessa, e muito, pois é por meio da educação que se instrui 
a operar máquinas e se continua o processo implacável de especulação dos 
sujeito e capital. O sistema vigente perpetua desigualdades, por isso, não é 
de se estranhar a tentativa em instaurar uma educação centrada em “pacotes” 
de competências essenciais, principalmente, para um mercado produtivo, 
tendo como referência a atual BNCC.

Quando a educação deixará de ser manipulada? Com o objetivo de compor 
essa “máquina desumana”, ao indivíduo serão impostas ultra-habilidades 
para que o regime econômico continue o seu ato bárbaro de expropriação? 
Estas são questões tensas que estarão no transcorrer do capítulo com o 
intuito de reflexão.

Essas HSAC, tão requisitadas no mundo do trabalho, vêm sendo estu-
dadas cada vez mais no âmbito da iniciativa privada, principalmente, com 
o intuito de continuar o processo exploratório do capital sobre a sua mão 
de obra não mecanizada, sendo objeto do item a seguir.

2.2 Para a habilidade socioafetiva e cognitiva

A habilidade socioafetiva leva à investigação de conceitos, até então, 
pouco aprofundados na área da educação. Isso pelo fato da afetividade ser 
classificada como uma temática não científica e vista como não relevante. 
Inicialmente, é essencial compreender o significado das palavras. Habilidade 
é sinônimo de saber-fazer e identifica-se, na origem, a partir do termo com-
petência com o objetivo de ensinar. Partindo-se para um estudo etimológico 
do termo, verificou-se que a palavra competência está associada, também, 
desde o passado, à ideia de competição.

Contudo, na área educacional, o papel e a visão de competição devem 
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mudar, pois não se ensina com o intuito de demonstrar luta, disputa, com-
bate, rivalidade entre os seres, mas com o ideal de habilitar o indivíduo para 
novas descobertas com estímulos de fraternidade e partilhas entre os seres. 
Somente assim, a ‘habilidade socioafetiva’ poderá soar com alguma conexão.

Para Walon (1968), a afetividade se subdivide em: emoções, sentimen-
tos e paixões a partir de uma individualidade. Muitos confundem, mas são 
aspectos diferenciados. “As emoções são a exteriorização da afetividade, 
provocam, assim, transformações que tendem, por outro lado, a reduzi-las” 
(WALLON, 1968, p. 152). 

Emoção é reação vegetativa, a exemplo, tem-se o grito do bebê ao nascer, 
opostamente, o sentimento envolve proximidade com a razão. Ou seja, ele 
é influenciado pela emoção, porém, apresenta-se mais representativo com a 
cognição – vulgarmente denominado como “o sentimento pensa” e permite 
com que o indivíduo fale sobre o que lhe afeta, tendo assim a capacidade 
psíquica de transformar as emoções em símbolos e imagens.

Por sua vez, a paixão traz consigo o autocontrole e se manifesta no com-
portamento do sujeito. Portanto, enquanto o sentimental reage na retenção 
platônica, o apaixonado se manifesta em ação comportamental.

Na criança, a paixão pode ser viva e profunda, mas com ela 
surge o poder de tornar a emoção silenciosa. Ela pressupõe, 
portanto, para se desenvolver, a capacidade de autocontrole 
e não se pode antecipar a oposição claramente sentida 
entre o ego e as outras pessoas, cuja consciência não se 
produz antes dos 3 anos. Então, na criança, torna-se capaz 
de amadurecer secretamente frenéticos ciúmes, ligações 
afectivas exclusivas, ambições mais ou menos vagas, mas 
exigentes. Na idade seguinte, as relações mais objectivas 
com o ambiente poderão atenuá-las. Não deixam de ser, 
por isso, menos reveladoras de um temperamento. É in-
dubitável que o sentimento e sobretudo a paixão serão 
tanto mais tenazes, perseverantes, absolutos, quanto mais 
irradiem uma afectividade ardente, em que continuam 
a operar certas reacções, de certo modo vegetativas, da 
emoção. (WALLON, 1968, p. 154).

Portanto, a afetividade, na perspectiva walloniana, possui relevância no 
processo de ensino-aprendizagem e para a saúde mental dos seres huma-
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nos, visto que aborda todas as áreas da vida, influencia o desenvolvimento 
comportamental e, demasiadamente, no cognitivo do indivíduo.

Durante os anos, o aspecto cognitivo tem sido o foco da atenção escolar 
e a evolução da área afetiva é frequentemente relegada ao segundo plano, o 
que impede o educando de atingir o seu potencial pleno. As relações criadas 
pela afetividade não são baseadas, somente, em sentimentos/emoções, mas 
também em atitudes comportamentais. O que sinaliza que em um relacio-
namento existem várias atitudes necessárias a serem cultivadas, a fim de 
que a relação floresça e progrida.

A afetividade promove o ser humano a revelar os seus sentimentos 
sobre outros seres, objetos, sobre algo, ideia ou lugar, sendo essencial para 
que as pessoas consigam criar reciprocidade entre elas e até mesmo com 
animais irracionais, uma vez que, cientificamente, já foi comprovado que 
estes também são capazes de demonstrar afetividade uns com os outros e 
com os seres humanos.

Na educação, as afetividades foram estudadas por autores clássicos, 
como: Jean Piaget, Henri Wallon e Lev Vygotsky, os quais concederam à 
afetividade alguma relevância no processo pedagógico. Neste capítulo de 
pesquisa, aderiu-se aos pensamentos do psicólogo francês Henri Wallon 
(1879-1962), principalmente, por considerar que a inteligência não é o 
elemento mais importante do avanço humano, mas este desenvolvimento 
depende de três vertentes: a motora, a afetiva e a cognitiva.

A capacidade intelectual de um sujeito, garantida por meio do caráter 
biológico, não condiciona a sua evolução, mas também depende do meio 
ambiente e social que vão condicionar o crescimento, permitindo ou impe-
dindo que determinadas potencialidades sejam desenvolvidas. A afetividade 
surge nesse meio, entre o biológico e o social, e tem uma grande importância 
na educação.

Portanto, as dimensões bio-afetiva-social são indissociáveis porque se 
complementam mutuamente, segundo Wallon (1968) na sua construção 
teórica, a afetividade tem papel imprescindível no processo de desenvolvi-
mento da personalidade, sendo o afeto um agente modificador do compor-
tamento, assim como ressalta que é na emoção que nasce a consciência 
do ser humano, algo tão relevante para a humanidade.

Para Wallon (1968), a afetividade é uma das etapas que a criança per-
corre, por isso a sua importância. O indivíduo nasce com um mecanismo 
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orgânico que lhe dá determinados recursos, mas é o meio social que vai 
permitir que essas potencialidades se elevem. No desenvolvimento humano, 
ocorrem vários estágios que vão alternando entre afetividade e inteligência.

No primeiro ano de vida, a afetividade é predominante, pois o bebê usa 
dela para exprimir e interagir com o mundo envolvente. No entanto, ela não 
é crucial apenas nessa fase existencial. A afetividade determinará os tipos 
de relacionamentos entre as pessoas, por exemplo entre um professor e seu 
aluno, será tão essencial que demonstrará o enorme impacto na forma como 
o educando adquire novos conhecimentos. Por isso, influencia diretamente 
na forma como a pessoa pensa, na sua cognição.

Quando se fala em demonstrações de afetividade, lembra-se imedia-
tamente do ser humano. A ausência ou pouco afeto, durante a vida de um 
indivíduo, pode trazer inúmeros transtornos, como fazer com que o adulto 
seja mais propenso a desenvolver medos, depressão e ansiedade, tão comuns 
na sociedade e nas escolas entre os jovens, conforme indica a Organização 
Pan-Americana de Saúde:

Uma em cada seis pessoas tem entre 10 e 19 anos; As 
condições de saúde mental são responsáveis por 16% da 
carga global de doenças e lesões em pessoas com idade 
entre 10 e 19 anos; Metade de todas as condições de saúde 
mental começam aos 14 anos de idade, mas a maioria 
dos casos não é detectada nem tratada; Em todo o mun-
do, a depressão é uma das principais causas de doença e 
incapacidade entre adolescentes; O suicídio é a terceira 
principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 
anos; As consequências de não abordar as condições de 
saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, 
prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras 
oportunidades; A promoção da saúde mental e a prevenção 
de transtornos são fundamentais para ajudar adolescentes 
a prosperar (OPAS, 2018, n.p).

Na atualidade, já se sabe que o ato de aprender não envolve apenas compe-
tências ligadas à velocidade de raciocínio e memorização, mas exige também 
motivação e capacidade de controlar emoções, frustrações, etc. Os alunos que 
possuem HSAC poderão apresentar maior facilidade em aprender conteúdos 
escolares, inclusive melhorando a sua cognição, conforme ratificou Gardner:
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É da máxima importância reconhecer e estimular todas as 
variadas inteligências humanas e todas as combinações de 
inteligências. Nós somos todos tão diferentes, em grande 
parte porque possuímos diferentes combinações de inte-
ligências. Se reconhecermos isso, teremos uma chance 
de lidar com os problemas que enfrentamos neste mundo 
(GARDNER, 1995, p. 87).

Portanto, todas as habilidades são importantes por capacitar a pessoa 
a buscar o que deseja, tomar decisões, estabelecer objetivos e persistir no 
seu alcance, mesmo em situações adversas, de modo a ser protagonista do 
seu próprio desenvolvimento. Mediante tal cenário, as habilidades socio-
afetivas e cognitivas se relacionam estreitamente e, sob este aspecto, já 
se diverge da corrente pautada na educação centrada, somente, nas 
competências socioemocionais.

Esta foi uma breve acepção crítica sobre a evolução das terminologias, 
a fim de proporcionar um caminhar com mais integralidade, transversali-
dade, contextualização, foco, coerência, sabendo-se gerir todo o processo 
de ensino-aprendizado com práticas mais inovadoras.

3 Apresentando as evidências

3.1. E-book: Competência socioemocional para o trabalho

A publicação do e-book, em janeiro de 2019,  intitulado Competência 
socioemocional para o trabalho: princípio educativo a partir dos planos 
de Marketing foi fruto do interesse nascido da autora deste capítulo que, 
convencida de ser um princípio educativo, imergiu nas águas profundas 
deste tema e emergiu revelando o produto de seu labor colaborativo com 
alunos do terceiro ano do ensino médio, jovens entre 16 e 19 anos, do curso 
integrado ao técnico em agronegócio e que nunca haviam exercido uma 
atividade remunerada.
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Foto 1: Capa e sumário do e-book lançado em janeiro de 2019

Fonte: http://editoracriacao.com.br/wp-content/uploads/2019/01/ebook-final.pdf

Grandes foram os desafios enfrentados pela autora e seus alunos que, 
com interesse e dedicação, elaboraram planos de marketing, durante quatro 
anos (2015-2018), como produto final da disciplina técnica Marketing e 
comercialização rural.

Como suporte, neste processo, além da certeza de que estava colabo-
rando para o aprendizado dos seus educandos, teóricos os acompanharam 
em um diálogo embevecido na busca das diretrizes que oportunizariam, 
aos discentes, a dinâmica de adentrar no universo do trabalho pela porta de 
empresas localizadas no interior do estado de Sergipe.

Mas era preciso fazer mais, era necessário ampliar os horizontes dos 
estudantes, e a possibilidade de fazer isso se apresentou por meio das com-
petências socioemocionais. Desenvolver autoconfiança, curiosidade, auto-
nomia, resiliência, dentre outras competências, colocou-se como essencial 
para que o resultado se apresentasse não somente em forma de um produto 
para a disciplina, mas para a vida profissional.

Durante o primeiro semestre do ano de 2018, os alunos não acreditavam 
que seria possível elaborar um livro. Mas o tempo foi passando, criaram uma 
comissão de alunos (um grupo de trabalho somente para sua produção), e a 
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experiência foi ficando mais clara e rica, uma vez que, com a participação 
democrática dos próprios atores sociais e sujeitos do processo – os alunos – a 
experiência tendeu a “tomar corpo”, intensificando-se com maior pujança.

A turma foi proativa e empreendedora. Dentro do conteúdo explicitado 
em Marketing Rural, os alunos organizaram dois eventos comerciais: ven-
das de lanches na cantina, no dia do IFS Recital 2018, e vendas de brindes 
no penúltimo mês do ano. A partir daí, foram levantados os custos para a 
publicação desse e-book. Nessa obra, houve a organização da escrita técnica 
pela professora; porém, o essencial é que toda a produção foi fruto de um 
grande projeto pedagógico em que a práxis esteve presente a todo instante 
– teoria e prática.

Desta forma, ao final do período de quatro anos, estavam propondo um 
“compêndio”, a várias mãos, que trabalharam juntas em prol de um único 
objetivo: experienciar a elaboração dos Planos de Marketing às empresas, 
entre 2015 e 2018, tendo no trabalho laboral o seu princípio educativo.

Isso foi fruto de uma única disciplina? Sem dúvida, um componente 
curricular dentro do universo do curso de agronegócio. Embora pareça 
casual, o que se desejou ressaltar é que de algo pequeno, pode-se gerar 
efeitos gigantescos na aprendizagem. Os quase 80 alunos, que passaram 
na disciplina, durante esses quatro anos, deixaram o legado de um livro 
para a posteridade. Essa é uma evidência positiva desta experiência de 
ensino-aprendizagem.

A partir do percurso percorrido para a execução do projeto e dos resul-
tados alcançados, que se apresentaram para o público em geral no formato 
do e-book gratuito para a comunidade, pôde-se, assim, 

Caminhar com a professora e seus alunos, nessa jornada 
rumo ao conhecimento, ao aperfeiçoamento profissional 
em busca da preparação desses jovens para enfrentarem 
os desafios e alcançarem as recompensas de uma educação 
pensada através do ‘Trabalho como princípio educativo’ 
em parceria com o desenvolvimento de suas ‘competências 
socioemocionais’. (AMORIM, 2019, n.p).
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Foto 2: Docente e Alunos 3CTIA 2018 – Juntos concretizaram o e-book gratuito à sociedade

 Fonte: Cícero / Técnico de audiovisual do IFS Itabaiana.

Esse foi o convite, ao ler as páginas do livro, na certeza de que as possibi-
lidades de abalar as vidas dos alunos são muito mais amplas do que se pode 
imaginar. Todavia, pode-se impactar mais profundamente sem apenas estar a 
serviço do regime produtivo vigente. Posto que, nesta prática pedagógica, a 
autora trabalhou com premissas de órgãos internacionais que aderem a uma 
“educação centrada apenas nas competências socioemocionais”, ainda sem 
aprofundar alguns teóricos críticos, contradizentes desta vigorante visão.  

3.2 Artigo: Experiência na educação profissional tecnológica

O artigo, apresentado no VI Congresso Nacional de Educação (Conedu) 
em outubro de 2019, Fortaleza-Ceará, cujo título foi Experiência exitosa 
na educação profissional tecnológica: entre o desenvolvimento de habili-
dades socioemocionais do aluno e sua inclusão/permanência no mercado 
de trabalho, questionou se é possível que os alunos, por meio do ensino 
técnico de uma aprendizagem laboral e do desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais, obtenham inclusão e permanência no mundo do trabalho.
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Foto 3: Autora apresentando artigo na modalidade oral no Conedu 2019.

Fonte: Arquivo pessoal.

Esse artigo do Conedu foi um passo a mais no caminhar epistemo-
lógico da autora, pois o projeto pedagógico, vivenciado no agreste sergi-
pano e mais especificamente no município de Itabaiana, envolvia visitas 
às empresas, elaboração de pesquisas de mercado para serem aplicadas ao 
consumidor, produção de propostas de planos de marketing, apresentação 
aos empresários locais.

Entretanto, era preciso fazer mais, era necessário ampliar os ho-
rizontes dos educandos. A possibilidade de fazer isso se apresentou por 
meio das habilidades socioafetivas, visto que a ponte teórica ficava mais 
sólida, clareava-se, então, uma luz ao final do túnel, uma passagem tão 
buscada e ansiada pela docente.

Após ocorrerem contratações de alguns alunos por uma das empresas 
visitadas, o vínculo com o primeiro emprego foi estreito, em 2016, ratificando 
o trabalho como princípio formativo. Portanto, nada mais concreto do que 
demonstrar estes resultados afirmativos com a construção de um registro 
por esses mesmos discentes. A partir de 2018, iniciaram a investigação para 
a elaboração do Livro.

O e-book mostrou uma outra faceta além da educação pelas competên-
cias socioemocionais. Demonstrou o viés sobre habilidades socioafetivas 
para a vida e o quanto os planos de marketing das empresas foram um 
processo cooperativo, relevante para que o resultado se apresentasse não 
somente em forma de um produto à disciplina, mas para a formação exis-
tencial desses estudantes.

E mais ainda, os discentes tiveram (na elaboração - práxis) a certeza de 
que poderiam melhorar as suas aprendizagens, pois verificaram dificuldades 
(dentre os alunos desta turma de 3º ano) quanto à escrita e interpretação 
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textual, imaturidades quanto ao planejamento do futuro profissional, com 
altos índices de absenteísmo e baixos índices de autoestima e responsabi-
lidades pessoais.

“Ao longo do ano fomos adquirindo muito conhecimento e participar na 
elaboração do livro com a professora foi gratificante, principalmente quando 
se trata de compromisso, responsabilidade e aprendizado”, declarou a 
Aluna Floriana, do 3º ano integrado ao Agronegócio – turma 2018.

Desta maneira, objetivou-se demonstrar a práxis e a construção desta 
nova apropriação, realizada na educação profissionalizante (no ensino técnico 
do Instituto Federal de Sergipe), entre o desenvolvimento de habilidades 
socioafetivas do aluno e sua inclusão/permanência no mercado de trabalho.

Uma vez que essas habilidades precisam ser compreendidas, principal-
mente, em relação aos impactos propícios no ensino-aprendizagem, por 
gerarem um ambiente favorável ao conhecimento, com resultados mais 
positivos por parte dos discentes nas disciplinas curriculares tradicionais. 
“A ação proporciona a abertura e inserção do aluno no mundo do traba-
lho, direcionando-o ao fortalecimento das habilidades socioafetivas, tão 
essenciais hoje para a vida e à empregabilidade no mercado profissional” 
(MENEZES, 2019, p. 10).

O conteúdo do e-book contou com conceitos basilares sobre Marketing, 
com as etapas de construção do plano de marketing, com o modelo-padrão 
de uma empresa de sucesso; assim como a experiência da contratação de 
três alunos do IFS que, ao final do ano de 2016, passaram a compor o qua-
dro de profissionais de uma das empresas (participantes do projeto). Segue 
entrevista, com um desses alunos, realizada na própria empresa em 2018:

Se você for um bom aluno, esforçar-se, por mais que você 
não consiga, não tenha essa oportunidade oferecida na 
disciplina da professora Diana, de elaborar um plano de 
marketing para uma empresa, saiba que você conseguirá 
trabalhar em qualquer área. É só querer e se esforçar um 
pouco mais [...]. Porque como o curso tem uma formação 
muito ampla de gestão, principalmente, você consegue 
trabalhar em qualquer empresa. A gente por ser da área 
do Agronegócio, apesar de não ter experiência na área de 
informática; mas fomos contratados. Então, o que deve 
ser visto como diferencial, não necessariamente vem da 
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área que você está se formando, mas vem do seu grau 
de compromisso com você mesmo, com seus estudos e 
com a sua formação pessoal. Então, isso conta mais do 
que qualquer curso. Você deve aproveitar as oportunida-
des que a disciplina oferece e se lançar para fazer o seu 
melhor (Aluno X, ex-aluno do IFS – turma 2016 e atual 
funcionário da empresa contratante, 2018).

O Aluno X (egresso) expressou Consciência ao dizer que esforço, 
persistência e compromisso são tudo para a conquista profissional. Todas 
estas categorias estão alinhadas com as habilidades socioemocionais, es-
senciais para o aluno que deseja permanecer no mercado de trabalho com 
entusiasmo e organização nas suas metas de vida. O Aluno X conviveu 
com o aprendizado sobre habilidades socioafetivas e Marketing, durante 
todo o ano de 2016, sendo o tempo necessário para o seu amadurecimento 
e inserção profissional.

Ressalta-se que o artigo, mencionado acima, configurou-se como um 
aprimoramento e atualização dos registros advindos do livro (e-book), sendo 
elaborado para resultar em publicação científica para o VI Conedu.

4 Considerações finais

Chegou-se à conclusão de que não apenas o aluno passa pelo momento 
de amadurecimento no seu caminhar, mas também o docente. Assim é o 
processo constante de retroalimentação dos sistemas – “entrada, processa-
mento, saída, feedbacks”. Assim está sendo nesses meus 26 anos de ingresso 
ao mercado de trabalho, desde a década de 90, ainda na graduação, até 
chegarmos no doutoramento em Educação. Um constante avanço, também, 
dentro das correntes de pensamentos.

No caso desta comunidade na periferia do agreste sergipano não seria 
diferente. Passamos por um processo de evolução conceitual em prol do 
aluno do Instituto Federal de Sergipe, campus Itabaiana. Um avanço do 
binômio educação-trabalho e competência socioemocional para a habilidade 
socioafetiva e cognitiva, uma vez que, trata-se de diferenças sutis na maneira 
de se enxergar as movimentações e mudanças teóricas.

Competências socioemocionais para o trabalho envolvem a corrente 
ideológica da educação centrada somente nas competências, na qual mani-
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pula o sujeito, responsabilizando-o quanto à superação das desigualdades 
sociais do próprio sistema vigente, imputando às pessoas o uso de suas 
capacidades individuais como se fossem “super poderosas”, reduzindo-as 
ao fator econômico e impondo-lhes o consumo do “pacote de competên-
cias” reconhecidas pelo mercado capitalista como viável ao novo modelo 
de homem-produção.

Por sua vez, habilidades socioafetivas e cognitivas (HSAC) envolvem 
correntes advindas de clássicos, como o teórico crítico Henry Wallon e o 
psicólogo cognitivo e educacional Howard Gardner. Trata-se de visualizar 
habilidades essenciais para a vida do Ser humano, formando-se a pessoa 
integralmente para o bem-estar pleno e social.

Educar para as habilidades socioafetivas e cognitivas significa envolver 
todo o sistema de ensino-aprendizagem, desde a mente – na qual se pensa e 
se sente até a ação – em que se socializa e se comporta, portanto, adentrar no 
mundo abstrato da afetividade, assim como conhecer o concreto da mente 
humana é tão importante quanto “tentar mudar esse mesmo mundo”, visto 
que a maneira como enxergamos o universo é um reflexo do que temos 
construído dentro de cada um de nós – dentro do nosso intelecto – onde se 
pensa e se sente.

Habilidades socioafetivas requerem sensibilidade e atenção seletiva 
relacionadas às respostas importantes como aquiescência, disposição, sa-
tisfação em responder; relacionadas à valorização como aceitação e com-
promisso; relacionadas à organização de um sistema complexo de valores. 
Essas habilidades não são tão fáceis de serem percebidas e partilhadas, mas 
são possíveis!

Assim, como é possível inserir o aluno no mercado e fazê-lo permanecer? 
A orientação é que os currículos considerem a articulação dessas compe-
tências como norteadoras da aprendizagem, dos campos de experiência e 
das áreas do conhecimento, organizando um currículo pautado pelo desen-
volvimento integral, trabalhando com essas habilidades socioafetivas e 
cognitivas juntas.

O processo também demanda uma redefinição de “papéis entre professores 
e alunos”, uma vez que os estudantes assumem maior nível de protagonismo 
nos processos e práticas pedagógicas desenvolvidos na escola, e os docentes 
se transformam em mediadores, adotando dinâmicas mais empreendedoras 
de ensino-aprendizagem. Com essas habilidades socioafetivas em pauta, o 
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educador pode captar de seus alunos as suas reais potencialidades, despro-
vido de preconceitos e pré-julgamentos.

Carecemos de reflexão de várias naturezas, desde cognitiva, afetiva, 
social e ética, na qual as transformações tragam uma postura inclusiva, 
capaz de promover contínuos questionamentos sobre a prática educativa, 
numa atitude de abertura às novas possibilidades em se ofertar, aos discen-
tes e aos seus formadores (docentes), espaços contextualizados de saberes, 
aprendizagens e habilidades. 

Partimos do binômio educação-trabalho e competência socioemocional 
(sem saber a real intenção do mercado em relação a este “pacote” de com-
petências) e nos deparamos com uma sociedade que urge para ser escutada 
– a humanidade carece da afetividade para sobreviver!

Quem diz isso não sou eu, é o próprio contexto mundial em que vivemos. 
Em tempos de pandemia, caso não seja consciente e responsável, coloco 
em risco o meu próximo. Por isso, parto da competência socioemocional 
e progrido, teoricamente, para a habilidade socioafetiva e cognitiva. Tudo 
isso, como um processo de evolução conceitual em prol do ser humano, 
nosso aluno.

Destarte, habilidade socioafetiva pode ser apreendida na escola, assim 
como a cognição. Desenvolver-se bem nas relações afetivas requer aprimorar 
o processo de comunicação (criatividade) por meio de pensamentos, ideias, 
sentimentos (sociabilidade); sabendo-se colaborar (cooperativamente) e se 
colocar no lugar dos outros (empatia); tendo-se consciência por meio de 
compromissos e atitudes (princípios), sabendo ouvir e pedir auxílio quando 
necessitar, tanto para os seus projetos pessoais quanto para seguir as regras 
do universo coletivo (responsabilidade).

Eis algumas categorias de análise dessas habilidades, assim como indi-
cadores sinalizados por este capítulo, cujo trabalho de pesquisa para a tese 
ainda se encontra em andamento. É preciso reconhecer a relevância deste 
estudo no processo de construção de uma sociedade mais justa e fraterna. 

Isso demonstra a urgência que a academia e escolas têm em estender 
o conhecimento além dos seus muros e “grades”, pois a violência e a cri-
minalidade aumentam em proporções assustadoras, os órgãos públicos e a 
população civil assistem às cenas sem saber o que fazer.

Ou nos educamos para as habilidades socioafetivas também, ou conti-
nuaremos a nos agredir nas filas dos supermercados à procura de álcool em 
gel e papel higiênico, em tempos de pandemia ao redor do planeta.
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A REDE DE INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO (IF) E 
OS DESAFIOS DA INTERIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DIGITAL

Introdução

Discutir, estudar e debater a educação profissional no Brasil compreende 
um grande percurso histórico que vai desde às Escolas de Artífices até a 
criação da rede de Institutos Federais, conhecida como rede IF, na contem-
poraneidade. Instaurados em 2008, regidos sobre a Lei 11.892/2008, que dá 
corpo à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a rede IF 
tem se encontrado com os grandes desafios no ínterim da política pública 
de educação.

A educação profissional desenha sua base institucional, tanto de cunho 
pedagógico, quanto filosófico, com o intuito de promover educação e apren-
dizagem com capacidade de conhecimento técnico e teórico suficientemente 
capazes para o desenvolvimento de atividades na indústria e no universo 
do labor, como um todo. Ela é um dos requisitos para o desenvolvimento 
econômico e tecnológico de toda nação, uma vez que permite o exercício 
legal de ciência e tecnologia com autonomia e conhecimento de causa por 
aqueles que decidem capacitar e desenvolver seus cidadãos de maneira 
efetiva. Assim, sempre é louvável estudar e compreender seus espaços de 
atuação, acompanhando os suscitares da evolução social.

Inicialmente vinculado ao movimento de expansão das escolas agrárias, 
cujo objetivo central seria envolver a disseminação de técnicas de cultivo 
através do modelo da atividade de extensão rural (um gradativo e presente 
problema brasileiro, ainda em tônica), o projeto da educação profissional 
logo se expandiu, direcionando-se para a educação de técnicas de produ-
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ção para a indústria do metal e aço, transformação mineral, automotiva e 
comercial, alcançando sua penetração, inclusive, dentro do universo das 
instituições de ensino superior.

É notório o reconhecimento do Estado brasileiro em suas investidas para 
construir uma política pública de educação voltada para o desenvolvimento 
social e econômico da nação, em busca da autonomia para o desenvolvimento 
de conhecimentos e técnicas de produção. Partindo do decreto 7.566 de 
1910, que criou as quatorze primeiras escolas de artífices (nas cidades de 
Belo Horizonte, Curitiba, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 
Salvador, São Paulo, Teresina, Fortaleza, Vitória, Florianópolis, Cuiabá e 
Belém) e passando pela primeira ampliação em 1959 quando se transformam 
em Escolas Técnicas Federais (ETF), e em seguida, a criação em 1994 da 
rede de Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), cujo projeto 
da educação profissional sempre esteve atrelado ao atendimento da comu-
nidade mais carente e voltada para formação de mão de obra especializada. 

Com o avanço das demandas sociais, marcadas pela ascensão na república 
de governos com políticas voltadas às ações de ordem popular, a educação 
profissional brasileira assume o corpo no modelo de Institutos Federais com 
uma nova tônica: dotar a educação profissional de capacidade e instrumen-
tos necessários à sua autonomia científica e institucional, principalmente, 
no eixo fora dos grandes centros urbanos e regiões metropolitanas. Assim, 
na contemporaneidade, a rede IF, que responde por cerca de 65,9%53 dos 
cursos técnicos e tecnológicos ofertados pela rede pública no país, assume 
o posto de principal política pública para educação e disseminação da tec-
nologia e inovação.

Este artigo apresenta um levantamento realizado pelos pesquisadores 
Jacques Fernandes Santos (Universidade Tiradentes e Instituto Federal de 
Alagoas), Andrea Karla Ferreira Nunes (Universidade Tiradentes) e Vinícius 
Silva Santos (Universidade Federal de Sergipe) sobre o processo de ampliação 
da rede de educação profissional IF, e os desafios para a consolidação das 
unidades no interior do país, previstos no plano de expansão da educação 
profissional, sancionado pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, 
trazendo como recorte um estudo de campo ambientado nos processos de 

53 Conforme dados do censo nacional da educação de 2018 – Setec-MEC.
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instalação dos campi das cidades de Piranhas, Santana do Ipanema e Batalha, 
em Alagoas, e na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Estes estudos foram 
desenvolvidos no âmbito do Grupo de Pesquisa de Educação, Tecnologias 
e Contemporaneidade (GPETEC / UNIT-CNPq) e do Núcleo de Estudos 
sobre Organizações, Gestão, Empreendedorismo, Tecnologia e Qualidade 
(NEOGETQ/IFAL-CNPq).

Enquanto metodologia, está aportado no campo das pesquisas qualitati-
vas, sendo caracterizado como hipotético-dedutivo, que segundo Coutinho 
(2017) permite gerar conclusões e inferências acerca de um objeto estudado, 
com aporte da bibliografia em diálogo com o campo analisado. Utilizou-se 
da pesquisa de fontes secundárias, tida como adequada por Gamboa (2016) 
para estudos institucionais, como documentos do projeto de expansão da 
rede federal, disponíveis na internet no sítio eletrônico do Ministério da 
Educação (MEC), além de documentos e matérias do registro da implantação 
dos campi utilizados como sujeitos no estudo. 

A pesquisa bibliográfica se fez presente para embasar através de autores 
como Frigoto (2015), Magalhães (2016), Nunes (2014), Saviani (2017) e 
Araújo (2018) o recorte temporal sobre estudos no campo das políticas 
públicas de educação, em especial as políticas para educação profissional 
e políticas para inclusão digital através da rede federal de educação. Como 
meio de visualização in-loco das práticas investigadas pelas pesquisas do-
cumental e bibliográfica, optou-se por aplicar um estudo de campo, através 
de entrevistas realizadas com os diretores dos campi, sujeitos da pesquisa, 
em atuação no ano de 2019. 

Por fim, utilizou-se do recurso da observação sistemática, aplicada 
nas visitas às unidades do estudo, apresentado por Volpato (2017) como 
adequado para estudos de campo onde o diálogo e a observação conver-
gem em resultados significativos, permitiu a coleta de impressões finais e 
dados complementares que colaboram para a compreensão do lócus, onde 
é possível destacar os principais desafios da expansão da rede IF e seus 
desdobramentos.

O texto se divide em dois momentos: no primeiro, apresentamos uma 
análise da proposta de expansão da rede federal de educação profissional 
como meta institucional do governo para desenvolvimento micro e macro 
da economia nacional, com base no local, e os desafios encontrados pela 
relação político partidária em confronto com as demandas populares, e o 
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resultado dos estudos de alocação e visibilidade de desenvolvimento para 
cada região; no segundo momento, refletimos e debatemos sobre um dos 
compromissos herdados pela rede federal que foi a continuidade e propa-
gação da política nacional de inclusão digital com o propósito ampliar a 
proximidade das atividades e modelos pedagógicos da rede com o desenho 
da nova sociedade, que viria a vivenciar o conceito de ciberdemocracia.

Expansão da educação profissional: demandas populares e 
questões políticas em confronto na educação profissional

É possível concordarmos que a educação profissional no Brasil, desde 
1905, fez parte do conjunto de metas dos grandes acordos econômicos que, 
em resumo, buscaram aproximar a abertura do capital nacional a um grupo 
de industrializadores e investidores internacionais que precisavam encontrar 
aqui um ambiente social adequado para seus investimentos. A ampliação dos 
espaços de educação profissional está diretamente ligada à necessidade do 
desenvolvimento de técnicas próprias (o que podemos definir por tecnologia 
nacional) para redução de custos, manutenção da produção e garantia de 
diferenciação dos produtos nacionais no mercado internacional. 

Assim, é necessário realizar uma breve reflexão sobre o caminho da 
política nacional e seus desdobramentos no tocante aos assuntos ligados à 
economia e industrialização para compreendermos, de maneira ampla, como 
chegamos ao estado atual do processo de expansão da educação profissional, 
pois estes atos servirão de “moldes” para o que chamaremos mais adiante 
de modelos políticos.

No século XX, um dos principais fatos que marcaram o processo de 
preparação para o desenvolvimento econômico do Brasil, sem dúvida, foi a 
retomada da abertura dos portos aos produtos de outros países. A retomada 
dos processos de importação e exportação, denominado como “abertura dos 
portos ao comércio internacional”, promovido pelo governo do ex-presiden-
te Fernando Collor de Melo (PRN), em maio de 1990, obrigou, por assim 
dizer, a indústria nacional a se remodelar. 

Naquela época, este processo foi considerado um dos mais importantes 
na história econômica, desde o decreto de abertura dos portos às nações 
amigas, que foi uma carta régia promulgada pelo príncipe-regente de Por-
tugal, Dom João de Bragança, no dia 28 de janeiro de 1808, em Salvador, 
na Capitania da Baía de Todos os Santos, no contexto da guerra peninsular. 
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O contexto, naquele momento da economia, ainda não era o mais ade-
quado para esta tática comercial, pois possuíamos uma indústria ainda 
fragilizada, carente do desenvolvimento de tecnologias de produção e com 
baixo nível da mão de obra especializada, fruto da estagnação do processo 
de desenvolvimento e expansão das redes públicas de educação profissional. 

A abertura dos portos no governo de Collor provocou o fim de vários 
segmentos da indústria nacional que foram tomados por produtos tecnolo-
gicamente melhores, com menor custo de aquisição e melhor capacidade de 
venda. Este movimento, anos a frente, guiado pelos próprios investidores 
internacionais que aqui chegaram ajudou no fortalecimento modelos de 
formação em educação profissional, a exemplo do sistema “S”, no corpo 
das instituições SESI, SENAC, SEST, SESI, SENAC, entre outras.

Com o impeachment de Collor, no contexto de uma democracia ainda 
fragilizada e nova, marcada pela eleição direta e a formação de uma sociedade 
politicamente pouco instruída, com destaque para os frágeis e preocupantes 
índices de escolarização, fomos levados ao governo de transição com o pre-
sidente Itamar Franco (PMDB). Esse período ficou demarcado pela transição 
econômica e o agravamento por meio da abertura ao comércio internacional 
em busca de uma estabilidade e reestruturação que suscitou a mudança da 
moeda, culminando com a implantando o plano Real. Na sequência, con-
cretiza-se a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) que 
consolida o plano Real e mantém a política de recuperação fiscal. 

Neste recorte temporal, temos o período de maior penetração da indús-
tria com tecnologia internacional no Brasil, o fim de tradicionais marcas e 
indústrias nacionais (inclusive no setor financeiro, com a chegada de grupos 
bancários internacionais). A conclusão deste período foi a aprendizagem 
de que não se pode promove a recuperação e o desenvolvimento econô-
mico de forma milagrosa, incluindo nisso, uma reflexão sobre os erros da 
abertura do capital, bem como um plano de investimentos em formação de 
tecnologia nacional. 

Fomos obrigados por organizações internacionais como o FMI54 e o BID55 
a assinar uma série de protocolos e acordos para investimento no desenvol-

54 Fundo Monetário Internacional é uma organização internacional criada em 1944 na 
Conferência de Bretton Woods com o objetivo, inicial, de ajudar na reconstrução do sistema 
monetário internacional no período pós-Segunda Guerra Mundial.
55 O Banco Interamericano de Desenvolvimento ou é uma organização financeira 
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vimento de mão de obra especializada, capaz de atender às necessidades 
da crescente industrialização e recuperação econômica, pautada no capital 
internacional. Este movimento fortaleceu e devolveu o olhar governamental 
para instituições como o Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, 
e alguns poucos sistemas estaduais de educação técnica e tecnológica. Des-
tacamos como uma falha cometida pelo governo, o ato da aprovação da lei 
nº 11.195, de 18 de novembro de 2005, que marca a proibição de criação 
de novas unidades de ensino profissional federais prevista no § 5º do Art. 
3º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994.

Diante do cenário desenhado, que indicava fortemente a necessidade 
do investimento público, em larga escala, na consolidação da educação 
tecnológica como eixo para o desenvolvimento econômico nacional, o 
ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), eleito em 2002, priorizou os 
estudos da realidade da educação profissional, as demandas e possibilidades 
que culminam em 2008 com a convergência das entidades até então criadas 
para a rede de Institutos Federais de Educação. A rede IF já nasce com a 
perspectiva de integrar, qualificar e ampliar a oferta de vagas na educação 
profissional e se constituir como principal política de desenvolvimento tecno-
lógico do Brasil, oferecendo suporte ao crescimento industrial e econômico.

Neste ínterim, até a estruturação do modelo atual para a rede de edu-
cação profissional, no Brasil, são quase vinte anos para o Estado brasileiro 
compreender o real papel do ensino técnico no desenvolvimento de tecno-
logias e meios produtivos eficazes. Autores como Saviani (2017) e Frigoto 
(2015) batizam este interstício como “a burrice tecnológica brasileira”, uma 
sátira a um longo tempo perdido com modelos ineficazes que buscavam 
tão somente atender a caprichos e desejos políticos, e carentes de ciência. 
Na continuidade, o ministério da educação implanta a Secretaria de Edu-
cação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), criando no final de 2005 o 
plano de expansão da rede federal de educação profissional ampliando a 
presença destas instituições em todo o território nacional. O projeto buscou 
melhorar a distribuição espacial e cobertura das instituições de ensino e, 
consequentemente, ampliar o acesso da população à Educação Profissional 
e Tecnológica (EPT) no país.

internacional, criada no ano de 1959 com o propósito de financiar projetos viáveis de 
desenvolvimento econômico, social e institucional e promover a integração comercial 
regional na área da América Latina e do Caribe.
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Magalhães (2016) retrata o processo de expansão da rede IF atendeu a 
três etapas. Na primeira, a prioridade foi a construção de escolas em unida-
des da federação ainda desprovidas destas instituições, como Acre, Amapá, 
Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da instalação de instituições 
federais de educação profissional nas periferias de grandes centros urbanos 
e municípios do interior. Nesta fase do plano de expansão foram criadas 5 
(cinco) escolas técnicas federais e 4 (quatro) escolas agrotécnicas federais, 
bem como foi implantadas 33 novas unidades de ensino descentralizadas, 
contemplando 23 unidades da federação com a instalação de pelo menos 
uma instituição federal de educação tecnológica.

Em sua segunda fase, iniciada em 2007, a Setec/MEC estabelece como 
meta a criação, em quatro anos, de mais 150 novas instituições federais de 
educação tecnológica no marco do plano de expansão da rede federal de 
educação tecnológica. Este movimento provocou uma verdadeira disputa 
por parte de deputados federais e senadores em contemplarem suas bases 
políticas e eleitorais com unidades do IF. Uma novidade, neste cenário, foi 
a abertura de estudos de implantação e impacto, desenvolvidos pelo IBGE, 
sob encomenda do ministério da educação, através do cruzamento de dados 
econômicos dos municípios com indicadores de produtividade colhidos pelo 
instituto, no último censo. Alavancando este processo, foram considerados 
dados de potencial econômico das regiões, divulgado pelo instituto de pes-
quisa econômica aplicada, o IPEA, o que provocou, também, uma avalanche 
de pedidos e solicitações por parte de prefeituras municipais. 

Este foi um retrato e também um recorte importante da segunda fase 
do plano de expansão da rede IF, uma vez que o governo esteve diante do 
desafio de ratificar sua linha de atuação, priorizando uma gestão focada 
no acesso das camadas mais pobres às políticas públicas, mas era preciso 
estabelecer critérios rígidos de escolha e implantação das escolas, que 
obedecessem a dados e índices de capacidade e potencial de produção. O 
choque de interesses entre manter a linha de universalização da política 
de educação federal e o atendimento a critérios legitimados pelo mercado, 
a uma lógica produtiva, renderam críticas ao governo Lula, onde por um 
lado, a oposição política aproveitou o ensejo para retratar que os objetivos 
sociais da gestão estavam sendo colocados de lado.

Araújo (2018) retrata em seus estudos sobre o movimento de expansão 
da rede IF, a grande quantidade de solicitações e projetos de viabilidade para 
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implantação de unidades do IF. Segundo ele, em apenas dois meses, foram 
mais de cinco mil projetos submetidos a Setec-MEC, algo nunca registrado 
na história da república. A rapidez na elaboração de estudos de viabilidade, 
açodadamente enviados pelos municípios, fez o MEC duvidar de muitas 
destas propostas e manter o perfil de priorizar os estudos do IPEA e IBGE, 
mas, o viés político estava posto.

A articulação política do governo entra em cena para apaziguar ânimos, 
fazendo um balanço entre os pedidos que atendiam aos critérios técnicos e 
aqueles que atendiam tão somente a critérios políticos, que diante de uma 
república social recém iniciada, precisava manter seu foco também na 
atenção aos espaços mais carentes do Brasil, em especial, aqueles onde as 
políticas públicas, sejam de saúde, educação, renda, emprego ou segurança 
pública não conseguem chegar. Por fim, entre pedidos e tensões, na busca 
da equidade entre o indicado e o desejado, nesta segunda fase do plano de 
expansão, as instituições foram distribuídas nos 26 estados e no Distrito Fe-
deral, contemplando 150 municípios diferentes escolhidos pelo próprio MEC 
e mediante manifestação de interesse por parte das prefeituras municipais.

Estes episódios marcaram como seria a implantação de outras unidades 
da rede IF e antecediam os desafios que seriam encarados pelas comissões 
locais de instauração do campus e cursos. O molde de atenção aos anseios 
políticos, em contradição criou diversos entraves na consolidação de escolas 
e cursos. Para melhor ilustrar este retrato, à frente, traremos alguns exemplos.

A terceira etapa do processo de expansão teve seu início em 2011, onde 
através da análise dos espaços e localidades contemplados pela segunda 
etapa foi estabelecido um projeto de criação de 208 novas unidades até 2014, 
permanecendo o propósito de superação das desigualdades regionais e na 
viabilização das condições para acesso a cursos de formação profissional 
e tecnológica como ferramenta para melhoria de vida da população. Nesta 
etapa, surge um outro movimento que ganhou grande amplitude, onde vários 
municípios, desejosos pela oferta de ensino superior, buscavam maneiras 
de atropelar o processo de implantação da unidade do IF, ao compreender 
que estes também ofertavam cursos na modalidade superior. 

Uma vez que o perfil e prioridade da rede é a formação para produção de 
bens locais, aproveitando a dotação e característica de cada região, o plano 
de expansão adotou critérios rígidos para implantação, desenvolvimento, 
orçamento e implantação de cursos nas unidades do IF, este processo gerou 
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o modelo institucional para os PDIs – plano de desenvolvimento institucio-
nal, adotados em cada campus da rede, que contempla prioriza a oferta da 
educação profissional, denominada como turmas subsequentes, da oferta 
combinada entre educação básica regular e cursos técnicos, denominada 
modalidade integrada, e de programas locais com verbas do governo federal 
para a modalidade educação de jovens e adultos – EJA.

Como resultado, a expansão e interiorização das instituições federais de 
EPT – Educação Profissional e Tecnológica, partiu, em 2006, de um total de 
144 unidades e culminou em 2018, a 659 unidades em todo o país, das quais 
655 já se encontram em funcionamento. Isto representou a construção de 
mais de 500 novas unidades, quantitativo maior do que o previsto nas três 
fases (que totalizava 400 novas unidades). Assim, em 2019 a rede federal é 
constituída por 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia; pela 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); por 2 centros federais 
de educação tecnológica (CEFET), por 23 escolas técnicas vinculadas às 
universidades federais, e pelo Colégio Pedro II, e seus respectivos campus.

Tida no seu início como instrumento de política voltado para as classes 
desprovidas, a rede federal, a partir do seu plano de expansão, conseguiu se 
consolidar como importante estrutura para que todas as pessoas tenham efe-
tivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas. Tal processo de expansão 
não conseguiu passar ileso das questões políticas que sempre o nortearam. 
A ampliação da rede IF foi alvo de duras críticas por diversos segmentos da 
economia brasileira, em especial, pelo setor educacional privado. Estudos 
desenvolvidos no âmbito do Núcleo de Estudos sobre Organizações, Gestão, 
Empreendedorismo, Tecnologia e Qualidade (NEOGETQ), em 2018, apon-
taram para uma migração em massa, nas cidades onde foram implantadas 
escolas da rede, dos estudantes da educação privada.

O alvo central da crítica esteve no cerne dos critérios e objetivos de atu-
ação da rede IF, que tem seu direcionamento para o desenvolvimento local, 
atrelado ao modelo global (nacional) de desenvolvimento econômico, gerando 
tecnologia e mão de obra qualificada para os arranjos produtivos locais. 

Analisando o artigo sétimo, da Lei nº 11.892/2008(MEC), os Institutos 
Federais têm por finalidades e características: a oferta de educação profis-
sional em todos os níveis de ensino e modalidades, de forma a permitir o 
desenvolvimento socioeconômico do local ao nacional; o desenvolvimento 
da educação profissional e tecnológica como um processo educativo e inves-
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tigativo que corresponda às demandas sociais e regionais, principalmente 
orientando a oferta formativa para o fortalecimento dos arranjos produtivos, 
sociais e culturais locais; a otimização material das instituições por meio da 
integração e da verticalização da educação básica à educação profissional 
e educação superior; constituir-se como centros de excelência e referência 
às outras instituições públicas; o estímulo à pesquisa aplicada, à produção 
cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo, as atividades de extensão, 
bem como promover tecnologias sociais voltadas para a preservação do 
meio ambiente. 

Tais finalidades revelam o papel modelar que os institutos federais pas-
sam a assumir no desenvolvimento da educação profissional, o que ratifica, 
na visão do ministério da educação, a condição de centros de excelência e 
referência para demais instituições de educação profissional do país, sendo 
estes, em seus respectivos municípios geradores não apenas de conhecimento, 
mas de tecnologia e inovação para todo o entorno no qual estejam situados.

Barroso (2016) verifica que a política pública representada pela expansão 
da rede federal de educação, vai além dos critérios produtivos e identidades 
regionais e ratifica a inserção destes municípios no plano nacional de difu-
são da cultura digital e desenvolvimento de novas tecnologias, sendo alvo 
por parte da sociedade, inclusive dos segmentos que criticaram a acelerada 
expansão da rede, por não compreenderem os vinte anos de atraso e retro-
cesso na expansão das redes de tecnologia pelo Brasil, conforme exposto 
no início deste trabalho.

Buscando trazer este processo de expansão relatado para a realidade da 
região Nordeste, decidimos por investigar in-loco o processo de implantação 
do IF em cidades específicas, que dialogam em estudos e vivências com 
os grupos de pesquisa nos quais os pesquisadores aqui imbricados estão 
inseridos, levando em consideração o processo de homologação e criação de 
novas unidades em municípios ao longo dos últimos dez anos. Assim, retra-
tamos a seguir os contextos citados anteriormente, os desafios e processos, 
trazendo à luz os casos de implantação nas cidades de Piranhas, Santana 
do Ipanema e Batalha, em Alagoas, e na cidade de Paulo Afonso, na Bahia.

Na expansão da rede IF, as áreas com maior necessidade de exploração 
dos potenciais a serem desenvolvidos foram priorizadas, e desta forma, a 
região do sertão de Alagoas, composta pelas cidades de Piranhas, Santana 
do Ipanema e Batalha, foram as primeiras contempladas.

O campus Piranhas foi criado em 2010, sendo o primeiro de uma série 
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de onze campus do programa de expansão do IFAL, construídos em todas 
as regiões do Estado. Com uma área de aproximadamente 60 mil metros 
quadrados, no bairro de Xingó, a unidade de ensino do IFAL foi erguida, de 
acordo com os novos parâmetros arquitetônicos e com o objetivo de mudar 
a realidade socioeconômica do alto sertão alagoano, no que se refere à im-
plantação de uma educação profissional voltada para geração de emprego 
e renda no município de Piranhas e nas cidades circunvizinhas.

Para oferecer os cursos técnicos de Agroindústria, Agroecologia, Pronatec, 
Mulheres Mil e outros programas, o Campus conta com uma estrutura de 14 
blocos construídos, além de mais um de apoio pedagógico, um auditório com 
capacidade para 240 pessoas, biblioteca, cinco salas de empreendedorismo, 
seis laboratórios, sendo um do curso técnico de agroindústria e outro do 
curso de agroecologia, estacionamento com 70 vagas para veículos, quadra 
esportiva iluminada, piscina semiolímpica com vestiários e banheiros, sala 
de coordenação, elevador para deficientes e sistema de monitoramento.

Durante sua implantação, nas audiências públicas, foram priorizadas as 
áreas de agroecologia e agroindústria, apontadas pelos estudos, todavia, é 
de conhecimento público a vocação comercial para serviços e turismo da 
região de Piranhas. Sendo um dos maiores polos turísticos do estado de 
Alagoas, a região não dispõe de cursos para formação de guias de turismo, 
cursos técnicos em turismo e hotelaria, ou cursos de qualificação para o setor 
de serviço e turismo. Uma vez que o PIB da cidade está em 53% atrelado 
ao setor de serviços, e apenas 16,8% aos pilares de produção agrícola, a 
implantação do IF deixou de lado um clamor da sociedade e estruturas 
representativas locais para que a rede fosse um gerador de cursos e profis-
sionais para o setor de serviços. 

No seu plano de expansão, existe uma perspectiva de que cursos como 
Administração e Turismo possam ser implantados para atender a uma de-
manda regional. Ficou latente em sua implantação a prevalência de uma 
matriz geradora de conhecimento que priorizou apenas a vocação rural, 
descaracterizando a tradição, já em percurso, da exploração turística, uma 
vez que havia um maior interesse dos entes públicos em atender às expecta-
tivas das bases políticas da região, representada por prefeitos e vereadores.

Por sua vez, o Campus Santana do Ipanema está localizado às margens 
da Rodovia AL 130, Km 4. A cidade fica a 204,6 km de Maceió, e possui 
um território de 438 km² e uma população de aproximadamente 45 mil 
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habitantes. Integrante de um cenário típico do Nordeste, a economia está 
intimamente ligada à exploração agropecuária com forte influência da sa-
zonalidade, ocasionada pelo longo período de estiagem que caracteriza o 
clima semiárido alagoano.

A vinda do IFAL para a região do médio sertão alagoano contempla o 
potencial regional baseado na sua economia de matérias primas do campo. 
Deste modo, em 13 de setembro de 2010 foi implantado o Curso de Técnico 
em Agropecuária, na forma Subsequente, com duas turmas de 40 alunos, 
divididas nos turnos matutino e vespertino. Em 2011, foi criada a forma do 
curso Integrado, ensino médio com o profissionalizante, sendo duas turmas 
matutinas (80 alunos) e uma vespertina (40 alunos). Para tanto, foi efetiva-
do um maior quadro de professores devido às disciplinas da base comum, 
integrada e profissional. 

Diferentemente da realidade de Piranhas, o campus Santana desde sua 
formação, levou em consideração os dados e fatores da arrecadação e pro-
dução local, atrelados à base agrária e também em serviços. No município, 
43% do PIB está relacionado a serviços e 29% a produção agrícola, com 
dados do censo de 2016 (IBGE). Em 2017 iniciaram as atividades no Curso 
Técnico Integrado em Administração, o mais novo da casa, para atender a 
uma crescente demanda da área de serviços do comércio, e ampliação de 
vagas no setor empresarial. 

As audiências públicas para implantação deste campus contaram com 
efetiva participação de recortes da sociedade local, com compreensão dos 
potenciais produtivos. Em seu plano de expansão, o campus implantará 
cursos superiores a partir de 2020, iniciando pelo curso de Administração, 
devido a alta procura e demanda por profissionais neste sentido. Mesmo não 
havendo uma suscitação política, que também priorizava a questão agrária, 
assertivamente foram implantadas as vocações da área de serviços, através 
do curso de Administração, que foram propulsoras de nova realidade do 
município que se encaminha para um grande polo de serviços para o sertão.

Já o campus Batalha foi implantado no município em 2014. Aproveitando 
as estruturas existentes do polo agroalimentar de Batalha, implantado em 
2005 através de parceria estabelecida entre o governo do estado de Alagoas e 
o governo federal. O IFAL faz uso da estrutura física e laboratórios, arcando 
com os custos de manutenção, enquanto a sede definitiva do instituto não 
é construída. Batalha está localizada no centro da chamada Bacia Leiteira 
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de Alagoas. O campus funciona nos turnos matutino e vespertino com o 
Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, e no turno noturno na forma 
Subsequente, ambos na área de Agroindústria.

Assim como no campus Santana do Ipanema, o campus Batalha poten-
cializou estruturas existentes e a dedicação ao item de produtividade local, 
com destaque para a bacia leiteira, que corresponde por 47% do PIB, e tendo 
a área de serviços em 19%. 

Nas três cidades alagoanas, a implantação do IF foi ponto de partida 
para uma ampliação no fluxo de pessoas e moedas correntes no município, 
gerando demandas por outros serviços como transporte e alimentação, além 
da capacitação do potencial humano local. Em todos os casos, ocorreu algum 
tipo de divergência entre as matrizes de produção e vocações para as áreas 
implantadas, sendo a mais notória em Piranhas.

O Instituto Federal da Bahia, campus de Paulo Afonso, cidade baiana a 
485 km de Salvador, localizada na divisa entre Bahia, Alagoas e Sergipe, 
funciona nas antigas instalações do Colégio Paulo Afonso, que foi uma impor-
tante e histórica instituição de ensino da cidade, nos tempos de implantação 
das usinas hidroelétricas da Chesf. O prédio foi reformado para o início das 
atividades do Instituto. Em 2016, um novo prédio passou a fazer parte da 
estrutura do campus, ampliando o número de salas de aulas e laboratórios. 
O campus ainda conta com uma Usina de Biodiesel. Implantado pela Por-
taria Nº 105, de 29 de janeiro de 2010, publicada no DOU de 01/02/2010 
o campus oferece os cursos técnicos de Biocombustíveis, Eletromecânica 
e Informática, nas formas Integrada e Subsequente. Além disso, na gradu-
ação, é ofertado o curso de Engenharia Elétrica, já reconhecido pelo MEC. 

A implantação do campus de Paulo Afonso atendeu a critérios de indica-
dores, uma vez que o município, devido a presença do complexo hidroelétrico 
da Chesf-Eletrobrás, é considerado altamente industrializado. Na época de 
instalação do campus do IFBA, a produção de energia correspondia a mais 
de 55% do seu PIB. Todavia, este resultado se modificou tendo em vista 
a mudança de perspectiva econômica com o processo de automação das 
usinas. A cidade de Paulo Afonso é um importante pólo de serviços para a 
região nordeste da Bahia, atualmente este setor ocupa 49% do PIB, enquanto 
a geração de energia responde por 29%, segundo dados do IBGE em 2016.

Com base nesse contexto, a cidade busca por alternativas de novas fontes 
de recursos e geração de renda apostando no turismo, através de visitação 
ao complexo hidroelétrico e dos cânions do rio São Francisco como alterna-



329

56 Programme for International Student Assessment é uma iniciativa de avaliação comparada, 
aplicada de forma amostral a estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental 
na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica 
obrigatória na maioria dos países.

tiva viável de manutenção da economia, gerando rendimentos e demandas 
para o comércio. Cabe destacar que, a exemplo do ocorrido em Piranhas, 
onde a rede IF também deve colaborar como propulsora para a atividade 
do turismo, em Paulo Afonso temos o mesmo cenário, com possibilidade 
de qualificações e formações para este setor, em especial, nas áreas de hos-
pitalidade, empreendedorismo, serviços e hotelaria. 

Ao analisar os municípios elencados, é possível antevê uma série de 
dualidades entre as vocações atuais do setor produtivo local e as vocações 
técnicas disponibilizadas pela rede federal. Com base nisto, Araújo (2018) 
afirma que é inegável a importância que o processo de expansão da rede 
teve, e tem, para o desenvolvimento das cidades de todo o interior do Brasil, 
pois, a exemplo das analisadas em campo, é perceptível a contribuição do 
modelo e qualidade de educação fornecidos pelo governo federal, elevando 
os índices de desenvolvimento humano, qualidade de vida, perspectiva de 
renda, resgate de situação de pobreza e transformação social, de maneira 
que, sem a presença e os investimentos feitos por estes, parte deste muni-
cípios teriam um impacto de queda em sua arrecadação e produtividade na 
ordem de 12%, conforme estudo divulgado em 2018 pelo IPEA sobre os 
dez anos da rede federal de educação e seus impactos sociais, econômicos 
e educacionais nos resultados da realidade brasileira.

Se desenha inegável, também, a constatação dos resultados obtidos pela 
rede federal nas mais variadas avaliações, nacionais e internacionais, tanto 
em nível institucional, naquelas desenvolvidas pelo ministério da educação, 
quanto aos projetos específicos e competições que destaca a rede federal 
de educação com um dos melhores índices e resultados, de maneira que, 
isolando os resultados dos estudantes da rede IF, poder-se-ia destacar o 
Brasil como terceiro lugar na maior avaliação internacional de indicadores 
do educação, o programa internacional de avaliação de estudantes (PISA)56.
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Educação profissional e sua integração com as políticas 
públicas de inclusão digital

Desde a criação, em 2008, do projeto que integra a educação técnica e 
tecnológica no Brasil, através dos Institutos, outro campo da educação passa 
a contar com o sucesso deste projeto para garantir sua sustentabilidade: as 
políticas públicas de inclusão digital.

As ações governamentais brasileiras que vislumbram a atenção do go-
verno quanto a inserção da tecnologia e seu viés com a educação, podem ser 
divididas em duas fases: a primeira num recorte entre 1979 até o ano 2005, 
a segunda após a criação da rede IF, em 2008, até o momento. Doravante, 
coube à rede IF um papel fundamental em ser a propulsora das ações da 
nova política nacional de inclusão digital, tendo, além do papel formativo 
de base tecnológica e de inovação, a função de se estabelecer como centro 
de acessibilidade e difusão de culturas digitais.

Oliveira (2019) acredita que o diálogo acerca dos processos desenca-
deados no Brasil para a inclusão digital retornou a figurar enfaticamente em 
2018 nos meios sociais e discursos acadêmicos diante do cenário eleitoral. 
No mesmo ano, o país voltou seu olhar para o debate em torno do fenômeno 
das fake-news, patrocinadas pela corrida publicitária entre os beligerantes 
nesta disputa presidencial. Este momento revelou a fragilidade da sociedade 
brasileira no tocante ao preparo e capacidade crítica diante dos recursos 
comunicacionais pós-massivos, e revelou a falha da política pública voltada 
para a inserção das tecnologias de informação e comunicação (TIC), no 
sistema educacional, também reconhecidas como políticas de infoinclusão, 
sobretudo, no aspecto formativo de uma sociedade crítica e apta para a 
convivência no ciberespaço.

Foram empreendidos, entre os anos de 1979 e 2000, vários esforços 
no sentido de consolidar a inserção das TIC nos processos educacionais, 
e também, promover a aproximação e inclusão da parte mais pobre da 
sociedade com esta realidade. O retrato atual do país está marcado pelas 
diversas mudanças tecnológicas e transformações culturais, onde vivemos 
diante de um paradoxo entre acesso as novas tecnologias e as dificuldades 
impostas pela exclusão de renda.  

No documento oficial da Política de Ciência, Inovação e Tecnologia, 
do Governo do Federal, publicado pelo Ministério da Educação, em 2018, 
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encontramos notavelmente a associação entre exclusão social e digital, 
quando o mesmo reconhece que os elevados índices de pobreza e desi-
gualdade, indicam que uma parte significativa da população Brasileira não 
tem condições de acessar as tecnologias, e, para além deste aspecto, não 
possuem interações que possam estimulá-la a desenvolver uma cibercultura 
crítica, reflexiva e ampliada, onde a exclusão digital e a exclusão social são 
fenômenos estreitamente associados.

Castells (2016) através de seus estudos sobre a inclusão e exclusão di-
gital, aborda que esta nova situação tem reflexos no sistema econômico e 
político no qual acabamos presenciando uma guerra comercial entre Estados 
Unidos e China, que em seu plano de fundo, figura a disputa pelo domínio 
da informação e das tecnologias de transmissão de dados. A soberania e a 
autonomia dos países passam mundialmente por uma nova leitura, e sua 
manutenção depende nitidamente do conhecimento, da educação e do de-
senvolvimento científico e tecnológico.

O Brasil se divide em duas realidades, onde de um lado estão as políticas 
públicas que buscam acertar no desenvolvimento de um caminho viável para 
a transformação digital, e de outro nossas dificuldades em consolidarmos 
os estudos e pesquisas sociais, desenvolvidas para dar suporte às políticas 
públicas e torná-las efetivas. Uma das críticas está no fato dos programas 
de inclusão digital implantados no país, antes da rede IF, se basearem na 
avaliação numérica e estatística de indivíduos incluídos/excluídos digitalmen-
te, tendo como critério principal a inserção dos indivíduos na relação com 
os computadores. Não se avalia, portanto, como o computador conectado 
está sendo utilizado. Este tipo de avaliação determinou, e ainda determina, 
diversos modelos de políticas públicas que estão em execução.

Trivinho (2015) acredita que a infoinclusão não está baseada na distribuição 
de dispositivos para comunidade, sem assegurar que os mesmos desfrutem 
desses aparatos de forma eficiente, esta é apenas uma das prioridades deste 
processo, implantado no Brasil a partir do ano de 2005. O processo consiste 
não só na melhoria e acentuação da qualificação dos sujeitos para o mercado 
de trabalho, para o viés tecnicista da tecnologia, mas foca e direciona suas 
ações para proporcionar melhores condições de acesso à própria cultura, 
valorizando as competências, os recursos e os projetos locais, ajudando as 
pessoas a participar de coletivos de ajuda mútua, de grupos de aprendizagem 
cooperativa. Esta linha de atuação está expressa no terceiro pilar da política 
nacional de democratização e universalização da tecnologia.
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A efetiva política pública de infoinclusão considera os processos for-
mativos como fundamentais ao desenvolvimento de uma sociedade digital, 
partindo da possibilidade que emitir e receber informações para, e de, di-
versos agentes sociais potencializa a característica individual de todos os 
cidadãos de serem, mutuamente, novos atores sociais ciberdemocrático, 
abrindo a possibilidade de troca de experiências entre comunidades diversas, 
colocando-se a Internet como um campo de discussão social,  que de fato 
inclui as comunidades, cidadãos e grupos sociais. Este potencial atribuído 
a Internet na contemporaneidade, exigiu do governo e seus articuladores 
uma postura profissional e educacional, quanto forma como as políticas 
públicas direcionam os projetos, garantindo que sejam exploradas todas as 
possibilidades que o meio digital e o cidadão possuem de se transformar 
em agregadores de conhecimento.

A forma de “como” incluir é essencial para o sucesso de políticas públi-
cas de inclusão digital, para que estas se consolidem em práticas de infoin-
clusão. O processo de inclusão deve estar baseado em projetos que visam 
não apenas disponibilizar o acesso ou formar tecnicamente os cidadãos, 
mas também ser pensado como um meio de empoderamento social, onde 
ter acesso aos dispositivos contemporâneos como smartphones, tablets, 
etc., permite a redução da barreira de desigualdades econômicas, sociais, 
culturais e intelectuais.

Neste interstício, os Institutos Federais de Educação surgem na sociedade 
brasileira como expoente e ícone da consolidação de uma política pública, 
que serve de escopo para fomentar, inspirar e refletir a proliferação de ou-
tras ações de constituição de espaços públicos de formação e convívio com 
a tecnologia, o saber e a produção do conhecimento. Estudar este espaço, 
compreendendo sua formação pedagógica e caminhos para intersecção entre 
cultura e tecnologia, permitirá desenvolver modelos de ações que possam ser 
aplicadas em outros espaços e equipamentos públicos, em outras localidades 
do Brasil, que possam multiplicar o conceito e finalidade de um espaço que 
inspire a inclusão sociodigital.

No momento em que a inserção efetiva da sociedade no aspecto de acesso, 
uso, posse e educação para as tecnologias foi desconsiderada, provocou no 
Brasil o distanciamento entre ações de desenvolvimento tecnológico e social 
que pudessem contribuir para a melhoria das condições de vida da população. 
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Lévy (2016) acredita que a celeridade no uso dos recursos e sua amplia-
ção nos espaços sociais não se tornou condizente com o passo das políticas 
para permitir a formação, familiaridade e conhecimento destes pela parcela 
mais pobre da sociedade. Houve uma nova ruptura entre ricos e pobres, 
provocando a urgência de ações que promovessem a inclusão digital por 
meio de programas sociais para a população. 

Pretto (2015) relata um tipo de “atropelamento digital” ao qual foi sub-
metida parte da população que não estava economicamente apta a adquirir 
meios e serviços que permitissem uma convivência digital, e tampouco tec-
nicamente pronta para a celeridade e criticidade do volume de informações 
produzidas e disponibilizadas pela mídia pós-massiva que estaria por vir, 
refletindo-se em novas ondas de violência na contemporaneidade.

Castells (2016) apresenta uma visão adequada das ondas de violência 
da geração digital, onde a nova sociedade da informação cria uma maneira 
própria de qualificar e quantificar seus status sociais em rede: a posse de 
dispositivos exclusivos, o uso de tecnologia de ponta, a necessidade de 
comunicação através de equipamentos mais atuais, rápidos e prontos para 
a tecnologia vindoura. Esse paradigma traz a antiga questão da divisão so-
cial entre ricos e pobres, e acentua o distanciamento e caracterização entre 
aqueles que têm posse dos dispositivos, daqueles que não medem esforços 
em obtê-los por outras maneiras.

No contexto do Brasil nota-se o surgimento de programas de inclusão 
sociodigital tardiamente, quando comparado com a realidade de outros 
países do Mercosul. Somente nos anos 2000 tem-se a efetiva construção 
de uma agenda pública com o objetivo de pensar a criação e gestão de 
programas com a finalidade de promover a inclusão digital. Por outro lado, 
nos dez anos seguintes nota-se um proeminente crescimento de demandas 
e projetos de variadas realidades que atendem às demandas de diferentes 
localidades e realidades.

Nunes (2015) e Barroso (2016) trazem em seus estudos uma análise 
profunda do cenário da trajetória do desenvolvimento e firmação de políti-
cas públicas para inclusão digital no Brasil, desde 1979 até os anos 2000. 
Neste recorte, vários programas a exemplo do Educom, Formar, ProNinfo, 
ProInfo, Socinfo, UCA, Telecentros BR, Gesac, e o Estação Juventude foram 
implantados para atender aos pilares delimitados no ano de 2005, quando o 
governo federal lança o plano nacional de desenvolvimento e inclusão digital, 
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em conjunto com as medidas da política nacional da juventude, apoiados 
em três pilares fundamentais: 1) ampliar e permitir o acesso aos dispositivos 
tecnológicos; 2) ampliar e permitir o acesso ao ambiente virtual (internet); 
3) promover educação para inserção e convivência no ciberespaço. 

Notadamente, no interstício de dez anos, o terceiro pilar foi o que encon-
trou menor atenção e cuidado no desenvolvimento de ações para garantir 
processos educacionais seguros, que desenhassem o perfil social da sociedade 
digital brasileira. Com o insucesso de programas educacionais isolados para 
convivência no ciberespaço, a exemplo do Estação Juventude, o governo 
voltou seu olhar para o Ministério da Educação, buscando o norteamento 
de políticas eficazes, no tocante à infoinclusão. 

A rede IF surge com uma proposta ousada e abrangente de não apenas 
promover educação para o trabalho, mas também, assumir prerrogativas 
da formação cidadã para a vida, que incluem a inserção na era digital, com 
uma base pedagógica inovadora, integrando a educação formal curricular 
às matrizes de educação técnica e tecnológica, trazendo para a formação 
básica projetos de pesquisa e extensão. Desta forma, se transforma na 
principal plataforma de integração entre as políticas públicas de educação 
e inclusão sociodigital, com instrumentos e recursos capazes de promover 
uma educação para o ciberespaço.

Dez anos após a criação, os dados coletados pela Setec-MEC reúne resul-
tados e avalia a projeção do escopo de infoinclusão não apenas baseando-se 
em dados numéricos, a exemplo da expansão de escolas, mas no mapeamento 
da percepção e constituição do novo jovem brasileiro, suas implicações e 
articulações na sociedade, e na compreensão dos impactos provocados por 
estes na sociedade, instruídos a um comportamento ciberdemocrático, onde, 
em 75% dos municípios do interior do Brasil com uma unidade da rede IF, 
a escola é o único lugar com internet de boa qualidade e estabilidade neces-
sárias ao desenvolvimento de práticas curriculares para desenvolvimento 
de cidadãos ciberdemocráticos. (BRASIL,2018)

A chamada inclusão digital passa por diversos questionamentos, tendo 
como fator crucial a desigualdade do poder aquisitivo da população. Os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia configuram-se como 
estruturas públicas de importância substantiva no atual cenário da educação 
brasileira, com potencial de demarcar seu modelo de institucionalidade e, 
a partir da educação profissional e tecnológica, influenciar positivamente 
o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atuam. 
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Considerações finais

O levantamento de dados e estudo de campo desenvolvidos e aplicados 
neste estudo permitiram inferir sobre a origem e desdobramentos dos desafios 
apresentados a rede federal de educação, de cunho histórico, a partir da falta 
de direcionamento estratégico do país, sem um plano efetivo de desenvol-
vimento econômico que pudesse endossar um sistema de desenvolvimento 
de tecnologia e mão de obra qualificada. Os acontecimentos que marcaram 
a nova república, caracterizada pelo sistema de eleições diretas, através de 
uma sociedade ainda em maturação, compuseram governos limitados e 
de pouca capacidade dialógica entre política e educação, que culminaram 
e diversos deslizes no direcionamento e formação da política nacional de 
educação profissional.

Com a composição do sistema IF, em 2008, foi dado início a uma sólida 
transformação no escopo desta política, que culmina após dez anos com a 
consolidação da rede federal de educação profissional como um modelo de 
qualidade e referência no ensino público.

A expansão em todo o território nacional da rede, foi responsável por 
levantar o debate acerca do desenvolvimento econômico sustentável, em 
nível local, de cidades em suas zona urbanas e rurais, e levou a execução 
do maior levantamento sobre produtividade e efetividade para os arranjos 

No tocante à inovação educacional necessária para o desenvolvimento 
de práticas de ensino e aprendizagem que estejam conectadas às necessida-
des da sociedade digital, Bonilla & Pretto (2014) apresentam e discutem os 
desafios impostos nos aspectos sociais e educacionais, que se colocam como 
barreiras para o desenvolvimento de práticas inclusivas, que reflitam em uma 
melhor integração entre escola e ciberespaço, impactando na qualidade do 
desenvolvimento de estratégias para o desenvolvimento do conhecimento 
multidisciplinar do século XXI, que encontre a união adequada entre dis-
positivos e práticas docentes. 

Com base nessa compreensão, os Institutos Federais passam as ser 
considerados uma política inovadora e colaborativa para a infoinclusão, 
potencializando-se a tratativa de que seu modelo teórico/didático reflete 
essa inovação, e permite seu teste empírico e consequente avaliação futura 
dos impactos sobre a popularização de recursos e tecnologias da educação 
nos mais variados cantos do Brasil.
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GERAÇÃO DIGITAL: os alunos do curso de Manutenção e 
suporte em Informática do Instituto Federal de Sergipe, 
Campus São Cristóvão, estão inseridos nesse contexto?

Rafael S. Jacaúna
Sheilla Costa

Ronaldo Nunes Linhares

1 Introdução

Os espaços escolares na atualidade, de modo geral, têm sido ocupados 
por estudantes com seus dispositivos eletrônicos móveis, com acesso à Inter-
net às diversas mídias sociais, e em sítios de conteúdo. Estes, presentes nas 
salas de aulas, criam um certo clima de tensão entre professores e alunos, 
por dividir a atenção deles entre as aulas expositivas em quadro-branco 
ou apresentação de slides, e os conteúdos acessíveis, via internet, pelos 
dispositivos móveis. A quantidade de informações disponíveis na grande 
rede de computadores, e a flexibilidade/facilidade de compartilhamento dos 
conteúdos recebidos/obtidos/produzidos/disponibilizados, faz com que se 
tenha a sensação de domínio no uso das Tecnologias Digitais de Informação 
e Comunicação (TDIC).

A palavra domínio, um substantivo masculino, nos remete a autoridade, 
e essa, conceitualmente, significa “quem possui muito conhecimento em 
determinada área/assunto” (7GRAUS, 2009). Ou seja, em se tratando do uso 
das TDIC (dispositivos, softwares aplicativos, ferramentas para prevenção 
de ataques cibernéticos etc.), esses jovens estudantes, num primeiro olhar, 
aparentam conhecimentos adequados no manuseio dessas tecnologias, a 
ponto de poderem ser enquadrados no conceito de Nativo Digital, sujeitos 
“falantes nativos da linguagem digital de computadores, videogames e 
Internet57” (PRENSKY, 2001, p. 1).

Ampliando o conceito de Nativo Digital, a UNESCO (2013) redigiu um 
documento na qual propõe as Diretrizes de Políticas para a Aprendizagem 

57Tradução nossa.
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Móvel. Nesse documento, ao explicar a aprendizagem móvel a partir das 
tecnologias móveis,

[...] a UNESCO opta por adotar uma definição ampla de 
aparelhos móveis, reconhecendo simplesmente que são 
digitais, facilmente portáteis, de propriedade e controle de 
um indivíduo e não de uma instituição, com capacidade de 
acesso à internet e aspectos multimídia, e podem facilitar 
um grande número de tarefas, particularmente aquelas re-
lacionadas à comunicação (WEST e VOSLOO, 2013, p. 7).

Mergulhando mais nessa definição, citando dados concretos da realidade 
sergipana, na pesquisa do IBGE, Tabela 1.6.5.1, Domicílios particulares 
permanentes em que havia utilização da Internet por utilização de micro-
computador ou tablet para acessar a Internet, em Sergipe, dos 552 domicílios 
pesquisados, 354 não utilizavam microcomputador ou tablet para acesso à 
Internet (IBGE, 2017). Na mesma amostra, porém verifica que em relação a 
utilização da Internet através de telefone móvel celular (leia-se smartphones), 
esse número cai para dois, um dado altamente relacionado com o conceito 
que a UNESCO definiu para explicar a aprendizagem móvel. 

Nesse sentido, há uma hipótese de que os estudantes, portadores de 
smartphones (por exemplo), tornem-se sujeitos aptos a serem qualificados 
como Nativos Digitais, uma vez que esse tipo de dispositivo eletrônico tem 
muitas das características existentes em computadores de mesa e notebooks. 
Porém, a posse de um aparelho que permite acesso à Internet poderá, ou 
não, dar condições a esse estudante para obtenção/criação/compartilhamento 
de conteúdo. As escolas, por outro lado, ainda investem em laboratórios de 
informática para alfabetizar/letrar seus estudantes tanto no uso das TDIC, 
quanto na apreensão de conhecimento das disciplinas propedêuticas.

A partir desse contexto, pretende-se, como objetivo geral, identificar se 
os estudantes do IFS, campus São Cristóvão, do 3º ano do curso de Manu-
tenção e Suporte em Informática, estão, ou não, enquadrados como Nativos 
Digitais. Essa identificação se dará a partir da aplicação de um questionário 
utilizando a escala LIKERT para medir o nível de competência quanto ao 
uso das TDIC.

Outro ponto interessante é: se a ausência de um computador num do-
micilio (apontado na pesquisa do IBGE com alto número que não acessa a 
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Internet, em Sergipe) corresponde à realidade dos estudantes do IFS, campus 
São Cristóvão, e se os computadores dos laboratórios de informática, de 
fato, ajudam aos estudantes a serem eficazes na resolução de tarefas com-
putacionais. Como exemplo de tarefas computacionais, na disciplina Redes 
de Computadores, os estudantes utilizam a software de simulação de redes 
chamado Packet Tracer, da fabricante Cisco, de produtos para redes de 
computadores. Essa ferramenta simula, na íntegra, todas as funcionalidades 
dos dispositivos físicos (switches, roteadores, pontos de acesso à rede sem 
fio, firewall), além de permitir que se faça a comunicação entre os disposi-
tivos simulados nos computadores dos laboratórios de informática. Apesar 
de esse ambiente representar a realidade de uma rede de computadores, os 
estudantes, de modo geral, não enxergam como atividade prática. Ou seja, 
por não tocarem no equipamento físico, ficam com a sensação de faltar algo 
nesse tipo de prática. 

Justifica-se a pesquisa pelo fato de os estudantes, de maneira geral, 
utilizarem amplamente os smartphones para acesso às mídias sociais, tais 
como Facebook e Instagram; mas, em sala de aula, particularmente nas aulas 
das disciplinas de Informática, utilizam o computador como ferramenta de 
aprendizagem. Esse paradigma (o uso massivo versus recurso convencional) 
é objeto para outro estudo, não abordado nesse artigo.

Os procedimentos metodológicos foram: pesquisa de campo, do tipo quan-
titativo, utilizando a escala tipo LIKERT e o coeficiente alfa de CRONBACH 
como validador dos dados coletados entre os estudantes. Como recurso para 
coleta de dados, utilizou-se o aplicativo Google Formulários, disponível na 
Internet, gratuitamente. Os dados coletados foram transferidos para uma 
planilha eletrônica, que permitirá a realização de cálculos estatísticos. Após 
a análise quantitativa, foi realizada uma análise qualitativa dos dados, e se 
as respostas do questionário em avaliar o uso de computadores comprova, 
ou não, a sua eficácia 

Revisão de literatura 

Estudos no campo da Educação têm integrado as tecnologias digitais em 
seus múltiplos aspectos, tal como evidencia o nosso estudo. A análise entre as 
produções cientificas online nos permitiu o acesso aos repositórios RCAAP, 
CAPES, Google Acadêmico, no período de 2015 a 2019, na categoria de 
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artigos científicos sobre Educação Tecnológica. Para as buscas, seguiu-se 
o critério orientado por Bardin (2016), elencamos alguns descritores para 
realizar as consultas online nos repositórios e, dessa forma, possibilitar a 
(re)construção de redes de pensamentos e conceitos, que articulam saberes 
de diversas fontes na tentativa de trilhar caminhos na direção da nossa 
investigação (Tabela 1).

Tabela 1 - Resultado das pesquisas nas bases de dados RCAAP, SciElo,
 CAPES e Google Acadêmico.

Fonte: Autores (2019).

O roteiro sistematizado visa atender o objetivo da pesquisa investigada, 
sendo nosso objeto, identificar e analisar os trabalhos que tratam sobre o 
uso das tecnologias, sejam elas software de apoio à investigação qualita-
tiva, sejam revistas online, periódicos ou portais online. Abaixo o quadro 
apresenta os critérios de “inclusão e exclusão” da investigação, como forma 
de delimitar o objeto busca e de estudado (SAMPAIO e MANCINI, 2007).

Quadro 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão

Fonte: Autores a partir de (SAMPAIO e MANCINI 2007).

No quadro acima, justifica-se a exclusão de estudo experimental por 
estabelecer uma relação de causa e efeito entre variáveis; Ensino Superior 
Presencial e a Distância, por não se tratar de produção científica de pesquisa; 
TCC, Dissertações e Teses, por não haver poucas ocorrência nos critérios 
da pesquisa e sem relevância para esse artigo.
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A fase da internet mais colaborativa é conhecida como Web 2.0. Esta 
fase é marcada não apenas pelos novos programas e interfaces disponíveis 
na internet, mas principalmente por uma nova forma de pensar e de interagir 
entre os praticantes culturais, que estão cada vez mais voltados para produzir 
e publicar do que apenas para consumir informações. Atualmente, além da 
cultura digital e da cibercultura, vivenciamos a cultura da mobilidade, que 
utiliza redes móveis do tipo Wi-fi, WiMax, 3G/4G e peer-to-peer.

Tecnologias digitais, tais como: tablets, smartphones, netbooks e demais 
dispositivos, cabem na palma da mão e podem ser carregados para qualquer 
lugar, criando redes móveis de pessoas e tecnologias nômades, localizadas 
em diferentes espaços geográficos do planeta. Esta mistura de espaços físicos 
e ciberespaço cria o que Santaella (2010) chamou de “espaços intersticiais” 
potencializados pelo uso dos dispositivos móveis conectados em redes.

Além disso, uma nova geração que tem chegado as escolas recente-
mente. Uma geração que realiza multitarefa, denominada como a "Geração 
Z". O Z vem do inglês “zapping” e se refere a mudar canais denominada 
quando assistimos à TV, ignorando os que não nos interessam. Essa troca 
constante de “canais” – de informação – é normalmente observada nessa 
geração (TOLEDO; ALBUQUERQUE; MAGALHÃES, 2012). A Geração Z 
também é definida como “nativos digitais”, “Geração Net”, “e-generation”, 
“Homo sapiens digitalis”, “iGen”, “Post-Millennials” entre outros nomes. 
Os nativos digitais são aqueles nascidos após 1995, quando o uso da internet 
se intensificou no globo e começaram a fazer parte do meio infantil tecno-
logias como Wi-Fi, smartphones, tablets, jogos on-line e serviços virtuais 
de comunicação e socialização (MEIRINHOS, 2015). 

O advento da Era Digital trouxe mudanças tão significativas para o ser 
humano que às vezes é comparado a outros grandes marcos da história, como 
o surgimento da linguagem e o da imprensa. As tecnologias são extensões 
das capacidades humanas e assim como o homem transforma seu ambiente, 
o ambiente transforma o homem. As tecnologias digitais estão alterando o 
funcionamento do homem e criando uma relação de dependência (MEIRI-
NHOS, 2015; SANTAELLA, 2010).

São vários os desafios dos professores para tentar equilibrar o uso da 
tecnologia com o desenvolvimento educacional. Portanto, é necessário que 
o educador aja de forma criativa e analítica, e leve para a sala de aula as 
ferramentas como aliadas de forma a engajar e estimular o interesse, levan-
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do em consideração todas as características dessas novas gerações. Pretto 
(1996) já nos advertia em 1996, ressaltando que é importante pensar no uso 
das TDIC na educação, não como ferramentas e/ou recursos didáticos, mas 
como elementos estruturantes de novas formas de ser, pensar, relacionar-se 
e agir, contribuindo, de forma crítica, para a formação de cidadãos.

2 Metodologia
A utilização da escala tipo LIKERT se deu por ser um modelo estatístico 

que gradua a resposta do respondente entre Discordo Totalmente a Concor-
do Totalmente, com uma escala de seis pontos. O número dessa pontuação 
se deu pelo fato de ter sido utilizado um questionário como referência de 
(CASSIDY e EACHUS, 2002). Essa pontuação ocorre da seguinte forma: 
os valores assinalados nas asserções são considerados como fator de auto-
-eficácia do usuário no uso do computador. Como exemplo, a asserção 1, 
Quadro 2, é atribuído o valor positivo da pontuação da escala. Porém, ao 
responder a asserção 3, esta será subtraída de 7 por denotar discordância 
quanto a auto-eficácia no uso do computador.

Para validar os dados obtidos através de questionário, utilizou-se o co-
eficiente alfa de CRONBACH, amplamente utilizado nas Ciências Sociais. 
Esse coeficiente, segundo Lee. J. Cronbach (1951), “é a média de todos 
os possíveis coeficientes da metade da divisão para um dado teste”. Esse 
coeficiente servirá para demonstrar que um reteste, em um mesmo grupo 
avaliado, não será necessário, uma vez que os experimentos, para demons-
tração dos resultados, implicam em variáveis subjetivas que costumam 
impactar na reunião dos sujeitos testados outrora.

A função utilizada para cálculo do coeficiente foi extraída do artigo 
original na qual  representa o total de questões; , o somatório das 
variâncias de cada item respondido pelos estudantes; e , a variância do 
total apurado de todas as respostas de cada participante.

Cabe ressaltar que há um estudo que utilizou pequenas alterações na 
função, mas que gerou resultados não próximos da proposta de Cronbach 
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(ver (ALMEIDA, SANTOS e COSTA, 2010)), além de não ter sido possível 
reproduzir o experimento.

Para o cálculo do coeficiente alfa de Cronbach, na planilha eletrô-
nica Excel, foi necessário calcular a variância através da função VARP 
(num1:numx). Essa função calcula a variação da população; mas, a função 
VAR.A, por exemplo, calcula uma amostra da população, que, se utilizada, 
apresenta diferença no resultado, além de não corresponder com o proposto 
por Cronbach.

Para a coleta dos dados, utilizou-se a plataforma Google Formulários58, 
disponível gratuitamente. Esse recurso dispõe, ainda, a exportação dos dados 
para uma planilha eletrônica, que permite o uso de funções estatísticas ou 
a criação de fórmulas para a análise dos dados.

58Acesso em https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/.

Quadro 2 – Categorização quanto ao uso do computador
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Fonte: Os Autores. Escala LIKERT: Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 6 
Concordo Plenamente

Como a pontuação, demonstrada no Quadro 2, fez com que algumas 
questões tivessem valores invertidos para que se evitasse interferir no 
raciocínio dos respondentes, foi necessário fazer ajustes na obtenção das 
variâncias dos itens, bem como na soma de todas as questões por estudan-
te. À função VARP, foi necessário adicionar uma fórmula para corrigir a 
distorção, dada por

Essa fórmula foi aplicada às questões, assinaladas no Quadro 2, com 
peso negativo. Para a soma dos valores do questionário de cada estudantes, 
utilizou-se a fórmula

E, para o cálculo do coeficiente alfa de Cronbach, a fórmula utilizada foi

A ferramenta de coleta dos dados permite configurações, sendo que a 
ocultação de informações dos sujeitos foi preservada como pré-requisito obri-
gatório. O formulário poderá ser acessado a partir do link, na nota de rodapé59

59https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5OEn1DJV1q409OnRQZphkQXnMic
7L-0f6L1iVh4MPOcOcvA/viewform.
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Tabela 2 - Critérios de recomendação de Fiabilidade estimada pelo α 
de Cronbach (adaptado de Peterson, 1994).

Apesar de haver trinta asserções, a soma dos pesos ficou elevada, o que 
gerou um resultado, até certo ponto, inesperado quanto a variância: um alfa de 
Cronbach de 0,92, cujos valores acima de 0,7 são considerados fiáveis, e que, 
para investigação aplicada, os valores devem estar entre 0,9 e 0,95 (Tabela 2).

Fonte: Qual a fiabilidade do alfa de Cronbach? Questões antigas e soluções modernas? 
(MAROCO, 2006, p. 73)

Porém, para efeito de melhor visualização e compreensão da análise dos 
resultados, optou-se por dividir o questionário em três categorias, confor-
me Quadro 2. A partir dessa perspectiva, os cálculos foram refeitos, com 
resultados a serem analisados a seguir.

3 Apropriação e discussão dos resultados 

Uma vez definidos os critérios para a coleta dos dados, a análise será 
realizada por categoria, apresentada nas subseções a seguir.

3.1 Análise de uso do computador quanto à Habilidade

A tabela 3 apresentou um coeficiente alfa de Cronbach de 0,82, demons-
trando alto grau de fiabilidade. O cálculo foi executado a partir da seguinte 
fórmula no Excel:
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onde o valor numérico 13 representa o total de questões que indicam as-
serções voltadas para as habilidades dos estudantes; o valor 22,64 representa 
a soma aritmética de cada variância, de cada questão, de todos os estudantes; 
e o valor 94,12, representa a variância total dos questionários respondidos.

Tabela 3 - Habilidades quanto ao uso do computador

Fonte: Os autores.

Como a aplicação do questionário se deu com alunos do último ano de 
informática, é de se esperar esse resultado, apesar de que, alguns alunos respon-
deram, por exemplo na pergunta 3 (Figura 1), que tendem a estarem inseguros 
quanto ao uso do computador, um percentual de 36,6%, algo significativo.

3.2 Análise de uso do computador quanto à Afinidade

Na tabela 4, e seguindo a mesma lógica para o cálculo do coeficiente alfa 
de Cronbach, obteve-se o resultado igual à 0,32, a partir da planilha do Excel.

É aqui que há discrepância quanto ao resultado obtido ao calcular o alfa 
de Cronbach a partir de toda a planilha (havia apresentado um ). 
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A asserção 15 apontou que 36,6% dos estudantes prefeririam não precisar 
aprender a usar computadores (Figura 4). Esse resultado é 

Figura 1 – Gráfico referente à planilha Habilidade

Fonte: Questionário Escala de Auto-eficácia do Usuário de Computador

um tanto surpreendente, visto que a maioria dos estudantes demonstrou 
auto-eficácia a partir da avaliação do coeficiente em questão, mas que há 
subjetividade a ser discutida nas considerações finais.

Figura 2 – Gráfico referente à planilha Afinidade

Fonte: Questionário Escala de Auto-eficácia do Usuário de Computador
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3.3 Análise de uso do computador quanto à Produtividade

Na tabela 5, o resultado foi igual à 0,78, a partir da planilha do Excel.

Para essa categoria, o resultado do coeficiente alfa de Cronbach seguiu 
a tendência do cálculo da planilha completa. Mas, ainda há uma pequena 
distorção quanto ao domínio da tecnologia, conforme a asserção 13 (Figura 
3). Nela, 23,4% respondeu ter certa dificuldade em usar um computador 
em benefício próprio. Dos 76,6% restantes, somente 40% dos respondentes 
assinalaram como não tendo quaisquer dificuldades. 

Tabela 4 - Afinidade quanto ao uso do computador

Fonte: Os Autores.
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Figura 3 – Gráfico referente à planilha Produtividade.

Fonte: Questionário Escala de Auto-eficácia do Usuário de Computador

Tabela 5 – Produtividade quanto ao uso do computador

Fonte: Os Autores.

4 Considerações finais 

Os resultados obtidos apontaram que os estudantes possuem boa ha-
bilidade e conseguem ser produtivos no uso do computador. Mas, na ca-
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tegoria AFINIDADE, os 36,6% dos estudantes indicaram preferirem não 
precisar aprender a partir de um computador. Como o presente trabalho 
não intencionou esmiuçar discrepância nos resultados, a possibilidade de 
avaliar subjetivamente partirá somente do olhar dos pesquisadores, o que 
tem probabilidade de distorção na conclusão.

Mesmo assim, cabem algumas considerações. Será que as asserções 
estavam inteligíveis para os estudantes? A escala LIKERT, com seis valores, 
provocou algum tipo de interpretação dúbia? Apesar de entenderem, segundo 
as respostas, que o computador os tornam mais produtivos, pode significar 
que o uso de dispositivos móveis é mais atrativo? Se sim, as pesquisas do 
IBGE validam o uso massivo desses dispositivos.

Quanto a categoria HABILIDADE, a asserção sobre insegurança no uso 
do computador detectou 36,6% de estudantes inseguros. Como a maioria 
dos respondentes é maior de 18 anos, pode haver, dentre eles, imigrantes 
digitais, ou seja, pessoas que tiveram que inserir essa tecnologia em seu 
modo de ser e agir, e, a depender da sua experiência inicial, algum tipo de 
resistência pode ter ocorrido durante o processo de migração.

No quesito PRODUTIVIDADE, os 23,4% de respondentes que acham 
o computador um dispositivo difícil de fazer o que desejam, talvez uma 
justificativa para esse índice considerável é a dificuldade de entendimento 
no uso da linguagem de programação. Como há uma disciplina que trata 
da lógica de programação, muitos estudantes sentem grande dificuldade em 
pensar nos detalhes da resolução de um problema, principalmente (creio) 
os imigrantes digitais, mas há aqueles que estão no curso somente porque 
pretendem fazer um bom ENEM (esse é um outro tema a ser discutido, mas 
que é uma realidade no campus em questão).

Outro ponto a ser destacado é o uso de smartphones durante as aulas. Para 
alguns, trata-se de um grande adversário, uma vez que as mídias sociais são 
altamente dispersoras de atenção. Porém, há docentes que conseguem fazer 
bom uso desses, e nesse aspecto, a motivação/interesse dos estudantes aumenta.

REFERÊNCIAS

7GRAUS. Dicio. Dicionário Online de Português, 2009. Disponivel em: <https://www.
dicio.com.br>. Acesso em: 23 jun. 2019.



352

ALMEIDA, D.; SANTOS, M. A. R. D.; COSTA, A. F. B. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE 
ALFA DE CRONBACH NOS RESULTADOS DE UM QUESTIONÁRIO PARA 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA SAÚDE PÚBLICA. ABEPRO, 2010. Disponivel 
em: <http://www.abepro.org.br>. Acesso em: 02 jul. 2019.

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. 70. ed. São Paulo: Almedina, 2016. 280 p. ISBN 
978-8562938047.

CASSIDY, S.; EACHUS, P. DEVELOPING THE COMPUTER USER SELF-EFFICACY 
(CUSE) SCALE: INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPUTER 
SELF-EFFICACY, GENDER AND EXPERIENCE WITH COMPUTERS. Journal of 
Educational Computing Research, 2002. 133-153.

CRONBACH, L. J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 
Illinois, 16, n. 3, 1951. 297-334. Disponivel em: <http://cda.psych.uiuc.edu/psychometrika_
highly_cited_articles/cronbach_1951.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua, 2017. Disponivel em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 
25 jun. 2019.

MAROCO, J. E. G.-M. T. Qual a fiabilidade do alfa de Cronbach? Questões 
antigas e soluções modernas?, 2006. Disponivel em: <http://repositorio.ispa.pt/
bitstream/10400.12/133/1/LP%204(1)%20-%2065-90.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2019.

MEIRINHOS, Manuel. Os desafios educativos da geração Net. Revista de Estudios 
e Investigación en Psicología y Educación, n. 13, p. 125-129, 2015. OECD. Students, 
Computers and Learning: Making the Connection. Paris: OECD, 2015.

PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon (MCB University 
Press), v. 9, 2001.

PRETTO, N. Uma Escola sem/com Futuro: Educação e Multimídia. Campinas: Papirus, 1996.

SAMPAIO, R. F.; MANCINI, M. C. ESTUDOS DE REVISÃO SISTEMÁTICA: um 
guia para síntese criteriosa da evidência científica. Revista Brasileira de Fisioterapia, São 
Carlos/SP, v. 11, p. 83-89, 2007. ISSN 3 - 23050557.

SANTAELLA, L. A ecologia pluralista da comunicação: conectividade, mobilidade, 
ubiquidade. São Paulo: Paulus, 2010.

TOLEDO, Priscilla B. F.; ALBUQUERQUE, Rosa A. F.; MAGALHÃES, Ávilo R. O 
Comportamento da Geração Z e a Influência nas Atitudes dos Professores. In: IX 



353

SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA - SEGeT, 2012, Rio de 
Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: AEDB, 2012.

WEST, M.; VOSLOO, S. Diretrizes de políticas da UNESCO para a 
aprendizagem móvel, 2013. ISSN ISBN: 978-85-7652-190-7. Disponivel 
em: <https://unesdoc.unesco.org/>. Acesso em: 23 jun. 2019. Tradução 
Rita Brossard.



Sônia Pinto de Albuquerque Melo
Graduada em Letras Português pela 
Universidade Federal de Sergipe (2003), 
Mestre e Doutora em Educação também pela 
Universidade Federal de Sergipe (2009 e 2015, 
respectivamente). É professora efetiva do 
Instituto Federal de Sergipe (IFS), onde lidera o 
Grupo de Pesquisa em Estudos de texto, leitura 
e linguagem (GETELL). Professora permanente 
do quadro de docentes do Mestrado Profissional 
em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). Atua principalmente 
nos seguintes temas: Formação de leitores; História da Leitura; Educação 
Feminina; Educação Profissional e Estudos da linguagem e ensino. Email: 
sonia.melo@ifs.edu.br

SOBRE OS AUTORES:

Organizadoras:

Vera Maria dos Santos
Graduada em Geografia (1985) e pós-graduada 
em Geografia da agricultura, (1988), Mestre em 
Educação (2004) e Doutorado em Educação (2011) 
todos realizados na Universidade Federal de Sergipe. 
Atualmente é professora e pesquisadora do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Tiradentes e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas: 
Colonização, Cultura e Educação UNIT/CNPQ. Associada à Sociedade Brasileira 
de História da Educação (SBHE), desenvolve as suas pesquisas na área de educação, 
sob o patamar da História da Educação, sobre os seguintes temas: disciplinas e 
impressos escolares, intelectuais, e sobre o Período Colonial, considerando a 
relação Sergipe/ Brasil e o Império Atlântico Português. Em 2018 iniciou o projeto 
de pesquisa ?A Ordem Civilizatória Portuguesa: Capitania de Sergipe Del Rey 
XVIII ao XIX?, financiado pelo Edital MCTIC/CNPq Nº 28/2018. É autora dos 
seguintes livros: A Geografia e os livros didáticos sobre Sergipe, do século XIX ao 
XX publicado pela SEGRASE/Se em 2017 e As mulheres de posses: a instrução 
dos órfãos menores na Capitania de Sergipe Del Rey, no século XVIII, publicado 
pela Imprece em 2016. E-mail: veramstos@yahoo.com.br 



Adson Cavalcanti Santos
Graduado em Educação Física pela Universidade Tiradentes (2017). Tem 
experiência na área de Educação Física, com ênfase em Futsal.E-mail: 
adson_cavalcanti@hotmail.com.

Alessandra Acioli Palmeira
Graduada em Pedagogia Licenciatura Plena, pela Universidade Federal de Sergipe 
(2000); pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Clínica, pela Faculdade 
Pio Décimo (2007) e Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica, pelo 
Instituto Federal de Sergipe. E-mail: alessandraacioli2@hotmail.com

Ana Lúcia Silva Santos
Formação acadêmica: Pedagogia, pela Faculdade Pio Décimo, 
Especialização em Proeja pelo Instituto Federal de Sergipe campus Aracaju 
e Mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de 
Sergipe Campus Aracaju, Cargo: Assistente em Administração no Campus 
São Cristóvão. E-mail: ana.lucia@ifs.edu.br

Andrea Karla Ferreira Nunes 
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Sergipe  e docente do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes. 
Email: andreaknunes@gmail.com 

Simone Silveira Amorim
Doutora em Educação (UFS), com Pós-
doutoramento no College of Education and 
Human Development (UMass Boston). 
Docente do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (UNIT/SE). Pesquisadora do ITP/
SE e do Tiradentes Institute Boston. Integrante 
do Observatório de Educação Tiradentes 
(OBET). Líder do Grupo de Pesquisa 
Educação e Sociedade: sujeitos e práticas 
educativas (GEPES) https://sites.google.com/
view/gepes/quem-somos?authuser=0. E-mail: simone.silveira@souunit.
com.br/amorim_simone@hotmail.com. 



Angilene Santos Nascimento
Bibliotecária do Instituto Federal de Sergipe - IFS, formada pela 
Universidade Federal da Bahia - UFBA. Coordenadora do Núcleo de 
Processamento Técnico do Instituto Federal de Sergipe - CPT.  Mestre 
em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Sergipe. 
E-mail: angilene.santos@ifs.edu.br

Camila Pureza Guimarães da Silva 
Enfermeira. Doutora e mestre em Enfermagem pela Escola de 
Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Membro do Núcleo de Pesquisa 
de História da Enfermagem Brasileira (Nuphebras/EEAN/UFRJ). 
Coordenadora do Departamento de Pesquisa do Hospital Federal de 
Bonsucesso/MS. Professora de Metodologia da Pesquisa Universidade 
Estácio de Sá. Especialista em Terapia Intensiva pela EEAN/UFRJ. 
E-mail:camilapureza37@gmail.com

Carla Cristina Valois Lins Xavier
Assistente em Administração no Instituto Federal de Sergipe - IFS, formada 
em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Sergipe - UFS. 
Coordenadora de Planejamento no campus Itabaiana do Instituto Federal 
de Sergipe .  Mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto 
Federal de Sergipe. E-mail: carla.lins@ifs.edu.br

Diana Amado de Menezes
Professora com graduação em Administração de Empresas (1997), Pós-
graduada em Comunicação Social pela UNEB (2002), Mestra em Análise 
Regional pela UNIFACS (2007) e Doutoranda em Educação pela UNIT 
(2018-2021). Possui 25 anos de experiência prática na administração. 
No Estado da Bahia, foi pesquisadora da FAPESB, lecionou em cinco 
Instituições de Ensino Superior (dentre elas, a Universidade Salvador) e foi 
coordenadora no curso de Administração de Empresas. No Estado do Rio 
de Janeiro, em 2008, atuava no Instituto Federal Fluminense - campus Cabo 
Frio e Macaé (Administradora e Professora). De 2010 até 2014 foi docente 
efetiva no campus Quissamã/RJ, onde já foi coordenadora do projeto para 
inclusão social de jovens (Qualificar, Trabalhar & Vencer), financiado pela 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 
- nos anos de 2010/12. Atuou como Conselheira do Campus Quissamã 
(2012/14), como Coordenadora de Comunicação, como Coordenadora do 



Projeto Premiado de Extensão (PEEAd), como professora na Educação 
a Distância (EaD) e no PRONATEC. HOJE, está colaborando no IFS - 
Instituto Federal de Sergipe - campus Itabaiana. Possui obras publicadas: 
Administrar para Desenvolver (ADes) - Experiência de Gestão Sistêmica 
e Comunitária; Um ano com LAPATTra - Ensino Aprendizagem para 
o Trabalho; Competência Socioemocional para o Trabalho. Áreas de 
Pesquisa: Habilidades Socioafetivas, Comunicação Organizacional, 
Educação e Trabalho, Administração Comunitária, Desenvolvimento 
Local Sustentável, Tecnologias Sociais. E-mail: lapattraifs@gmail.com

Gilvania Andrade do Nascimento
Mestre em Educação. Professora e Coordenadora do curso de Ciências 
Contábeis da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe-FANESE. 
E-mail: gilvania.consultoria@gmail.com

Jacques Fernandes Santos 
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de 
Pernambuco (UPE) e Doutor em Educação pela Universidade Tiradentes. 
Email: jacquesfs@hotmail.com 

Jocelaine Oliveira dos Santos
Doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS/ 2016). Mestrado em Letras pela Universidade Federal de 
Sergipe (UFS/ 2010). Pós-graduação em Teorias do Texto pela Universidade 
Federal de Sergipe (UFS/2008). Graduação em Letras Português pela 
Universidade Tiradentes (UNIT/2005). Professora da área de Letras do 
quadro efetivo do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 
Sergipe - Campus Estância. Membro e Vice-Líder do Grupo de Pesquisa 
em Estudos de Texto, Leitura e Linguagem - GETELL (IFS). Também é 
Membro Correspondente em Formação da Associação Psicanalítica de 
Aracaju (APA). Áreas de atuação e pesquisa: Literatura, Gênero e Psicanálise. 
Literatura Brasileira Contemporânea. Formação de professores, identidade e 
sociabilidade docente, Educação Profissional; Práticas discursivas e Análise 
do Discurso. Email: jocelaine.santos@ifs.edu.br 

José Nazareno Gonçalves
Paraense, formado em Inglês pela American School of languages (1979), 
professor de inglês de pré-vestibular por duas décadas em Sergipe, funcionário 



do IFS desde 1995. Graduado em Letras Português-Inglês licenciatura pela 
Universidade Federal de Sergipe (1988). Especialização em Administração e 
Supervisão Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras de Araras-SP (1997), 
Especialização em Educação, Desenvolvimento e Políticas Educativas pela 
Faculdade Nossa Senhora de Lourdes Aracaju-SE (2010), Mestre em Educação 
pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Lisboa- Portugal 
(2012). E-mail: nazarenoprofessor@gmail.com

Lucas Felipe dos Santos Ramos
Mestrando em Educação no PPED da Universidade Tiradentes. Colaborador 
do grupo LABIMH (Laboratório de Biociências e Motricidade Humana). 
Pesquisa e Extensão a partir do LEPEF (Laboratório de Estudos e Pesquisas 
em Educação Física). E-mail: lucasfelipesantosramos@gmail.com

Maria Lelita Xavier 
Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ.  Mestre 
e Graduada em Enfermagem Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da UNIRIO. 
Professora Adjunta do Departamento de Fundamentos de Enfermagem da 
Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
nas disciplinas de Administração e História de Enfermagem. Responsável e 
Membro do Grupo de Pesquisa em Enfermagem e Saúde - GEPHENS da ENF/
UERJ. Membro do Núcleo de Pesquisa de História da Enfermagem Brasileira 
(Nuphebras/EEAN/UFRJ). Email: lely108@hotmail.com

Maria Verônica Barbosa dos Santos
Graduada em história e administração pública pela UFS, possui mestrado 
em Educação Profissional e Tecnológica Profept/IFS, atualmente é 
administradora no Instituto Federal de Sergipe/ Campus São Cristóvão. 
Email: veronica.barbosa@ifs.edu.br

Maurício dos Santos Júnior
Servidor do Instituto Federal de Sergipe (IFS), mestrando no Programa de 
Pós-graduação em Ciências da informação (PPGCI/UFS). Especialista em 
Documentação e gestão de arquivos empresariais e Culturais pela Faculdade 
Maurício de Nassau. IFS Campus Socorro, rua profª Jânia Reis, n. 94, Marcos 
Freire II - Nossa Senhora do Socorro – mauricio.santos.doc@hotmail.com



Michael Douglas Celestino Bispo
Licenciado em Educação Física pela Universidade Tiradentes - 2017, 
Mestre (bolsista CAPES - 001) em Saúde e Ambiente pela Universidade 
Tiradentes - 2020; Doutorando (bolsista CAPES - 001) em Saúde e 
Ambiente pela Universidade Tiradentes, com a tese: Criação e Validação 
de uma Bateria de Detecção do Talentos Motor Esportivo, que conta 
com o apoio institucional do Comitê Olímpico Brasileiro - COB, sob a 
orientação dos Professores Doutores: Estélio Henrique Martin Dantas; 
Marcos Antonio Almeida Santos e Antonio Carlos Gomes. Também 
Pesquisador no Laboratório de Biociências da Motricidade Humana - 
LABIMH, desde 2016; Atualmente Coordenador do Grupo de Pesquisa 
e Trabalho em Políticas Públicas em Orientação de Vocação, Detecção e 
Desenvolvimento de Talento Esportivo do LABIMH/UNIT; Certificado 
pelo Curso de Formação em Dermatoglifia - SALUS, e com trabalhos 
publicados em Havard, e em outros eventos que atendem aos temas: 
Orientação Vocacional; Detecção de Talentos Esportivos; e Dermatoglifia. 
E-mail: michaeldouglasc@hotmail.com

Odailde Ferreira Campos dos Santos 
Mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo PROFEPT/IFS, 
especialista em Serviço Social pela Universidade de Brasília, Graduada em 
Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é Assistente 
Social concursada do Instituto Federal de Sergipe, Campus Tobias Barreto 
lotada na Coordenação de Assuntos Estudantis. E-mail: odailde@gmail.com

Pablo Boaventura Sales Paixão
Servidor do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e Professor Permanente 
Voluntário do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCI/
UFS). Doutor em Ciência da Informação pela Universidade Complutense de 
Madri. IFS Campus Socorro, rua profª Jânia Reis, n. 94, Marcos Freire II - 
Nossa Senhora do Socorro. E-mail: pabloboaventura1@hotmail.com 

Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense 
Enfermeira. Doutora e mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem 
Anna Nery/UFRJ. Professora Adjunta do Curso de Enfermagem e 
Obstetrícia da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé 
Professor Aloísio Teixeira. Coordenadora do Centro Integrado de Memória e 



Documentação da UFRJ-Macaé. Membro do Núcleo de Pesquisa de História 
da Enfermagem Brasileira (Nuphebras/EEAN/UFRJ). Membro do Grupo de 
Pesquisa Tecnologias e Concepções para a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (TECCONSAE). Membro do Laboratório de Pesquisa em 
História da Enfermagem e de Saúde Mental (Laphism). Membro do Grupo 
de Pesquisa História da Enfermagem nas Instituições Brasileiras do Século 
XX. Membro do Departamento Científico de História da Enfermagem da 
ABEn-RJ. Presidente da Associação de Ex-alunos da Escola de Enfermagem 
Anna Nery/UFRJ. Email: pacitageovana@yahoo.com.br

Paula Danyelle Santana de Andrade
Graduada em Administração pela Universidade Tiradentes (UNIT). 
Especialista em MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade 
Estácio de Sá. Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo 
Instituto Federal de Sergipe. Atualmente, é Assistente em Administração 
no Instituto Federal de Sergipe (IFS). Email: pauladanyeli@hotmail.com

Rafael S. Jacaúna
Doutorando do programa de pós-graduação em Educação pela Universidade 
Tiradentes. Email: rafael.jacauna@academico.ifs.edu.br

Ronaldo Nunes Linhares
Professor Doutor do programa de pós-graduação em Educação da 
Universidade Tiradentes. Email: nuneslinhares.ronaldo8@gmail.com

Rosimeri Ferraz Sabino
Doutora em Educação (Universidade Federal de Sergipe).  E-mail: 
rf.sabino@gmail.com

Sheilla Costa
Doutoranda do programa de pós-graduação em Educação pela Universidade 
Tiradentes.  Email: sheillacosta.ifs@gmail.com

Solange Patrício
Pedagoga e Mestre em Educação/UFS, professora das Redes Municipal de 
Aracaju (SE). Email: solymar.sp@gmail.com



Solyane Silveira Lima
Docente Adjunto do Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB. Professora/Pesquisadora 
permanente do Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos 
Povos indígenas - UFRB e do Programa de Pós-Graduação em Educação - 
PPGE da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Doutora em Educação pela 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG com Estágio Sanduíche na 
Universidade de Lisboa - UL. Mestre em Educação e Graduada em Pedagogia 
pela Universidade Federal de Sergipe - UFS. Realizou Pós-doutorado na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Tem experiência na área 
de Educação, com ênfase em História da Educação, Memória, Instituições, 
Infância e Práticas Educativas. Líder do Grupo de Pesquisa HIMEB (História 
e Memória da Educação Brasileira/UFRB). Membro da SBHE (Sociedade 
Brasileira de História da Educação) e da Associação Nacional de História 
(ANPUH). E-mail: solyanesl@gmail.com
 
Thadeu Vinícius Souza Teles
Possui Graduação em Letras Inglês Licenciatura (2007), Mestrado em 
Letras (2012) e Doutorado em Educação (2019) pela Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), além de especialização em Metodologia do Ensino de 
Língua Inglesa. Atualmente é membro pesquisador do Núcleo de Estudos 
de Cultura (NEC), liderado pelo Prof° Dr. Luiz Eduardo Oliveira, bem 
como do Grupo de Estudos e Pesquisas: Colonização, Cultura e Educação, 
liderado pela profª Drª Vera Maria dos Santos (UNIT). Suas pesquisas 
se concentram em História do Ensino de Língua Inglesa, Linguística 
Histórica, Materiais Didáticos, Estudos Culturais e Ensino de Língua 
Inglesa. Na UFS, leciona como Professor Adjunto I no Departamento de 
Secretariado Executivo. E-mail: thadeuvinicius@hotmail.com

Vera Maria dos Santos
Graduada em Geografia (1985) e pós-graduada em Geografia da agricultura, (1988), 
Mestre em Educação (2004) e Doutorado em Educação (2011) todos realizados 
na Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é professora e pesquisadora do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes e líder do 
Grupo de Estudos e Pesquisas: Colonização, Cultura e Educação UNIT/CNPQ. 
Associada à Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE), desenvolve as 
suas pesquisas na área de educação, sob o patamar da História da Educação, sobre 

os seguintes temas: disciplinas e impressos escolares, intelectuais, e sobre o Período 
Colonial, considerando a relação Sergipe/ Brasil e o Império Atlântico Português. Em 
2018 iniciou o projeto de pesquisa ?A Ordem Civilizatória Portuguesa: Capitania de 
Sergipe Del Rey XVIII ao XIX?, financiado pelo Edital MCTIC/CNPq Nº 28/2018. 
É autora dos seguintes livros: A Geografia e os livros didáticos sobre Sergipe, do 
século XIX ao XX publicado pela SEGRASE/Se em 2017 e As mulheres de posses: 
a instrução dos órfãos menores na Capitania de Sergipe Del Rey, no século XVIII, 
publicado pela Imprece em 2016. E-mail: veramstos@yahoo.com.br

Verônica Caé da Silva 
Enfermeira. Doutora e mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem 
Anna Nery/UFRJ. Membro do Núcleo de Pesquisa em Educação, Saúde 
e Enfermagem (Nupesenf/EEAN/UFRJ). Especialista em Cuidados Pré-
Natal pela UNIFESP. Especialista em Saúde da Família pela UERJ. 
Especialista em Ativadores de Processos de Mudança na Formação Superior 
de Profissionais de Saúde pela FIOCRUZ. Enfermeira do Hospital Federal 
de Bonsucesso/Ministério da Saúde e da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias. Email: vcaesilva@gmail.com

Vinícius Silva Santos  
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, doutorando em 
Educação pela Universidade Federal de Sergipe e docente da Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB). Email: vinnymil@yahoo.com.br  



os seguintes temas: disciplinas e impressos escolares, intelectuais, e sobre o Período 
Colonial, considerando a relação Sergipe/ Brasil e o Império Atlântico Português. Em 
2018 iniciou o projeto de pesquisa ?A Ordem Civilizatória Portuguesa: Capitania de 
Sergipe Del Rey XVIII ao XIX?, financiado pelo Edital MCTIC/CNPq Nº 28/2018. 
É autora dos seguintes livros: A Geografia e os livros didáticos sobre Sergipe, do 
século XIX ao XX publicado pela SEGRASE/Se em 2017 e As mulheres de posses: 
a instrução dos órfãos menores na Capitania de Sergipe Del Rey, no século XVIII, 
publicado pela Imprece em 2016. E-mail: veramstos@yahoo.com.br

Verônica Caé da Silva 
Enfermeira. Doutora e mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem 
Anna Nery/UFRJ. Membro do Núcleo de Pesquisa em Educação, Saúde 
e Enfermagem (Nupesenf/EEAN/UFRJ). Especialista em Cuidados Pré-
Natal pela UNIFESP. Especialista em Saúde da Família pela UERJ. 
Especialista em Ativadores de Processos de Mudança na Formação Superior 
de Profissionais de Saúde pela FIOCRUZ. Enfermeira do Hospital Federal 
de Bonsucesso/Ministério da Saúde e da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias. Email: vcaesilva@gmail.com

Vinícius Silva Santos  
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, doutorando em 
Educação pela Universidade Federal de Sergipe e docente da Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB). Email: vinnymil@yahoo.com.br  



ÉÉ  sseemm  ddúúvviiddaa  uummaa  ppuubblliiccaaççããoo  ffuunnddaammeennttaall..  EEssttuuddiioossooss  ddaa  eedduuccaaççããoo  pprroofifissssiioonnaall  oouu  ccuurriioossooss  
eennccoonnttrraarrããoo  nneessttee  lliivvrroo  uummaa  eennvvoollvveennttee  sseelleeççããoo  ddee  aarrttiiggooss  qquuee  ccuuiiddaamm  ddaa  tteemmááttiiccaa  ccoomm  zzeelloo  ee  
ppaaiixxããoo..  

AA  lliinngguuaaggeemm  aaccaaddêêmmiiccaa  éé  eennttrreemmeeaaddaa  ppeellaass  nnaarrrraattiivvaass  qquuee  rreeccuuppeerraamm  oo  ppaassssaaddoo  ddaass  eessccoollaass  
ddee  ccoomméérrcciioo,,  ddaass  eessccoollaass  ddee  aarrttíífificceess,,  ddaa  cchheeggaaddaa  ddaass  ttééccnniiccaass  nnaavvaaiiss,,  ddooss  ddooccuummeennttooss  
pprriimmáárriiooss,,    ppeellaass  aannáálliisseess  qquuee  eexxpplliiccaamm  aa  ffoorrmmaaççããoo  ddooss  pprreessssuuppoossttooss  qquuee  nnoorrtteeaarraamm  aa  
EEdduuccaaççããoo  PPrroofifissssiioonnaall  nnoo  BBrraassiill,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eemm  SSeerrggiippee  ee  AAllaaggooaass,,  ee  ppeellooss  iinnddíícciiooss  ddee  
ccoommoo  ssee  eessttrruuttuurraamm  aa  pprrááttiiccaa  ddoocceennttee,,  aa  aattuuaaççããoo  ddoo  bbiibblliiootteeccáárriioo  ee  oo  ccuurrrrííccuulloo  ddooss  ccuurrssooss  
ssuuppeerriioorreess..  EEnnfifimm,,  aa  lliinngguuaaggeemm  ddáá  ccoonnttaa  ddee  uumm  uunniivveerrssoo  ddiinnââmmiiccoo  qquuee  ttooddooss  ooss  ddiiaass  ssee  iinnvveennttaa  
ee  rreeiinnvveennttaa  ppaarraa  ppeerrmmaanneecceerr  fifinnccaaddoo  nnoo  ssoolloo  ddaa  eedduuccaaççããoo  bbrraassiilleeiirraa..

OO  lliivvrroo  ssee  ccoommppõõee  ddee  aarrttiiggooss  eessccrriittooss  ppoorr  ppeessqquuiissaaddoorreess  ee  ppeessqquuiissaaddoorraass  qquuee  ccoonnhheecceemm  ddee  
mmuuiittoo  ppeerrttoo  aa  rreeaalliiddaaddee  ddaa  FFoorrmmaaççããoo  EEdduuccaattiivvaa  PPrroofifissssiioonnaalliizzaannttee..  MMuuiittooss  aa  vviivveenncciiaamm  eemm  
sseeuuss  eessttuuddooss  hháá  mmuuiittoo  tteemmppoo..  OOuuttrrooss  aabbrraaççaarraamm  ssuuaass  vviiddaass  pprroofifissssiioonnaaiiss  aa  iinnssttiittuuiiççõõeess  qquuee  
ooffeerrttaamm  oo  eennssiinnoo  pprroofifissssiioonnaall..  EE  aallgguunnss  eessttããoo  ddeessccoobbrriinnddoo  oo  qquuããoo  ffuunnddaammeennttaall  éé  ccoonnhheecceerr  aa  
hhiissttóórriiaa  ee  pprrooppoossiiççõõeess  qquuee  ffuunnddaarraamm  ee  ddeesseennvvoollvveerraamm  aa  ccoonncceeppççããoo  ddee  eennssiinnoo  
pprroofifissssiioonnaalliizzaannttee  eemm  nnoossssoo  ppaaííss..  AAttuuaallmmeennttee,,  nnoo  BBrraassiill,,  cchheeggaa,,  ffoorrtteemmeennttee,,  aaooss  mmaaiiss  jjoovveennss  aa  
iiddééiiaa  ddee  iinnsseerriirr  nnoo  NNoovvoo  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  oo  eeiixxoo  ((oouu  iittiinneerráárriioo))  FFoorrmmaaççããoo  TTééccnniiccaa  ee  PPrroofifissssiioonnaall..  
NNeessssee  sseennttiiddoo,,  ppeennssoo  qquuee  oo  lliivvrroo  qquuee  vvooss  aapprreesseennttoo  éé  uummaa  ooppoorrttuunniiddaaddee  íímmppaarr  ddee  aajjuuddaarr  aa  nnooss  
ppoossiicciioonnaarrmmooss  ccrriittiiccaammeennttee  ddiiaannttee  ddeessssaa  ccoonnssttrruuççããoo  ddee  ccuurrrrííccuulloo  qquuee  ssee  iimmppõõee  nnaass  eessccoollaass  
bbrraassiilleeiirraass..  

EEssttee  lliivvrroo  nnooss  ppeerrmmiittee  ccoonnhheecceerr  aa  hhiissttóórriiaa,,  aass  rraaíízzeess,,  aass  ccoommppaannhhiiaass  qquuee  ssee  fifixxaarraamm  aaqquuii..  
AAccoommppaannhhaarr  aa  ttrraajjeettóórriiaa  ddooss  ddeeccrreettooss  qquuee  ssee  ccoonnffrroonnttaavvaamm  oorraa  aacceennttuuaannddoo  oo  
aassssiisstteenncciiaalliissmmoo  oorraa  aa  pprroofifissssiioonnaalliizzaaççããoo  nnaa  ccrriiaaççããoo  ee  iimmppllaannttaaççããoo  ddaass  eessccoollaass..  EEnntteennddeerr  aass  
pprrooppoossiiççõõeess  pprreesseenntteess  nnaass  ccoonneexxõõeess  eennttrree  eennssiinnoo  ee  ffuutteebbooll,,  eennssiinnoo  ee  aarrttee,,  eennssiinnoo  ee  iinnddúússttrriiaa,,  
eennssiinnoo  ee  ccoomméérrcciioo,,  eennssiinnoo  ee  ddeessaafifiooss  ddee  oorrddeemm  tteeccnnoollóóggiiccaa  ee  eeccoonnôômmiiccaa  qquuee  ooss  tteemmppooss  
hhooddiieerrnnooss  eexxiiggeemm..  TTuuddoo  iissssoo  nnooss  lleevvaa  àà  cceerrtteezzaa  ddee  qquuee  aa  ccoommppoossiiççããoo  ddaa  EEdduuccaaççããoo  
PPrroofifissssiioonnaall,,  ttaannttoo  nnaa  eedduuccaaççããoo  bbáássiiccaa  qquuaannttoo  nnaa  eedduuccaaççããoo  ssuuppeerriioorr,,  éé  aa  lluuttaa  eemm  pprrooll  ddaa  
ddeemmooccrraattiizzaaççããoo  ddoo  ssaabbeerr..  OOss  aarrttiiggooss  qquuee  rreeccuuppeerraamm  oo  ppaassssaaddoo  ssee  eennccoonnttrraamm  ccoomm  ooss  qquuee  nnooss  
ccoonnttaamm  ooss  aavvaannççooss  ee  ddeessaafifiooss  aattuuaaiiss  aa  fifimm  ddee  ddiizzeerreemm  aaoo  lleeiittoorr::  ooss  fifillhhooss  ee  fifillhhaass  ddooss  
ttrraabbaallhhaaddoorreess  ee  ttrraabbaallhhaaddoorraass  ddoo  BBrraassiill  ccoonnttiinnuuaamm  lluuttaannddoo  ppoorr  uummaa  eedduuccaaççããoo  ddee  qquuaalliiddaaddee..    

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  EE  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA::  hhiissttóórriiaa,,  ttrraajjeettóórriiaa  ee  pprrooppoossiiççõõeess

EEllzzaa  FFeerrrreeiirraa  SSaannttooss


