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ArTIgo

Educação profissional E tEcnológica:
das Escolas dE aprEndizEs artíficEs 
aos institutos fEdErais dE Educação,
ciência E tEcnologia
ElIEzEr MorEIrA PAChECo
luIz AugusTo CAldAs PErEIrA
MoIsés doMINgos sobrINho

Resumo
No ano em que a educação profissional e tec-

nológica completa 100 anos, começam a funcionar, 
em todo o país, os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, ou simplesmente Institutos 
Federais (IFs), criados pela Lei  nº 11.892, em 29 
de dezembro de 2008. A criação desses Institutos 
implica na construção de um novo paradigma para 
a educação profissional, cuja consolidação passa 
pelo diálogo com um passado que remonta às 
Escolas de Aprendizes Artífices (1909) e percorre 
importantes conjunturas econômicas e políticas da 
vida republicana brasileira. Reflete-se aqui sobre 
os principais elementos estruturantes e demarca-
dores da identidade dessas novas instituições, as 
quais são potencialmente portadoras de uma du-
pla missão: qualificar e elevar a escolarização dos 
trabalhadores e trabalhadoras e contribuir para o 
desenvolvimento científico-tecnológico do país.

IntRodução
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, ou simplesmente Institutos Federais 
(IFs), criados pela Lei  nº 11.892, em 29 de dezem-
bro de 2008, representam um importante desafio 
para a educação profissional e tecnológica, por-
quanto, ao se procurar romper com a tradicional 
missão de vincular essa modalidade da Educação 
às demandas exclusivas do mercado, entra em 
cena, a necessidade de construção de um novo pa-
radigma para a mesma. Não se trata, nesta ótica, 
de preparar o cidadão ou a cidadã para servir aos 
exclusivos interesses do mercado, como foi a tônica 
ao longo da história da educação profissional, mas 
de qualificá-los e elevar o seu grau de escolariza-
ção, capitais imprescindíveis à efetiva participação 
na consolidação democrática do país.

A ideia da criação dessas novas instituições 
surgiu no bojo do segundo mandato do presidente 
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Lula, o qual, dentre vários outros aspectos, será mar-
cado pela determinação do presidente em assegurar 
à Educação e, particularmente à educação tecnoló-
gica, um lugar privilegiado nas políticas do seu go-
verno. Quanto a esta última, é preciso destacar que, 
para assegurar a atual expansão, modernização e 
criação dos Institutos, foi necessário desenvolver um 
forte esforço político visando revogar o aparato legal, 
herdado do governo anterior, responsável por impedir 
a ampliação da mesma por todo o país. Neste breve 
texto, expõem-se os pressupostos e objetivos que 
norteiam as atuais ações da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (Setec), visando concreti-
zar esse novo projeto para a educação profissional. 
Ao final, adverte-se para a complexidade que en-
volve a sua implementação, a qual vai dos embates 
políticos e econômicos às disputas simbólicas pela 
construção do sentido das novas instituições.

As escolAs de ApRendIzes ARtífIces
A justificativa do Estado Brasileiro, em 23 de 

setembro de 1909, através do Decreto nº 7566,  
conforme Figura 01, assinado pelo presidente Nilo 
Peçanha para a criação de um conjunto de 19 
Escolas de Aprendizes Artífices, mencionava a ne-
cessidade de prover os “desfavorecidos da fortuna 

com o indispensável preparo técnico e intelectual”, 
isto é, prover as classes proletárias de meios que ga-
rantissem a sua sobrevivência, assim como levá-las 
a “adquirir hábitos de trabalho profícuo” que as afas-
tassem “da ociosidade, escola do vício e do crime”. 
(BRASIL: Decreto nº 7566/09). Aí está o embrião 
da atual Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica instituída na Lei no 11.892 
de 29 de dezembro de 2008.

Essa rede de escolas surgiu num contexto ainda 
sob o domínio do capital agrário-exportador, porém, 
em um tempo de industrialização vicejante, no qual 
proliferavam greves operárias lideradas pelas corren-
tes anarco-sindicalistas que se difundiam pelo país. 
Para as classes dirigentes, o ensino profissional pas-
sou a ser tido, então, como uma estratégia de reação 
à “inoculação de ideias exóticas” no proletariado bra-
sileiro pelos imigrantes estrangeiros (CUNHA, 2000, 
p. 94).

Em contraposição a essa visão conservadora dos 
processos em curso, Cunha destaca haver outra de 
caráter progressista, a do industrialismo, segundo a 
qual seria inerente ao desenvolvimento industrial a 
afirmação de valores como progresso, emancipação 
econômica, independência política, democracia e 
civilização. O autor ainda enfatiza: Só a indústria, 
nessa visão, seria capaz de resolver “os problemas 

Figura 01 - Oficina de Sapataria da década de 1920
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econômicos que afligiam o Brasil (...) só ela seria 
capaz de propiciar o desenvolvimento das forças 
produtivas (...) e levar o progresso a todas as         
regiões” (ibid.).

Não obstante o vigor desse discurso ideológico, 
vale a pena evocar os argumentos desenvolvi-
dos por Brandão (2007, p. 17) para quem, ao se 
relacionar o texto da lei com a realidade da épo-
ca, deve-se considerar que, naquele momento, 
tratava-se muito mais de preparar uma mão de 
obra para trabalhos artesanais ou, quando muito, 
manufatureiros. Dessa forma, a profissionalização 
almejada baseava-se num conhecimento adquirido 
de forma empírica, basicamente manual: “Naquele 
momento, o que se buscava desenvolver, portanto, 
era ainda o artesanato, a manufatura, a arte do 
ofício”. Somente no período entre 1930 e 1945 a 
economia brasileira altera definitivamente o seu 
eixo, deslocando-se da atividade agroexportadora 
para a industrial e é assim plantada a semente do 
capitalismo industrial nacional, com pesado apoio 
estatal (PEREIRA, 2003).

A iniciativa da criação de uma rede de escolas 
de formação para o trabalho destaque-se, nesta 
breve contextualização, vincula-se, desde os seus 
primórdios, tanto às necessidades concretas do 
mundo produtivo quanto às concepções ideológi-
cas que orientam as ações das elites dirigentes em 
relação ao desenvolvimento nacional. E assim será 
ao longo de toda a sua trajetória. 

dAs escolAs IndustRIAIs e técnIcAs 
às escolAs técnIcAs fedeRAIs

Seguindo as tendências das mudanças na 
economia, em 1942, as Escolas de Aprendizes 
Artífices são transformadas em Escolas Industriais 
e Técnicas e, dessa forma, passam a oferecer 
formação profissional em nível equivalente ao do 
secundário. A partir de então, inicia-se, formalmen-
te, o processo de vinculação do ensino industrial à 
estrutura do ensino do país como um todo, uma vez 
que os alunos formados nos cursos técnicos ficam 
autorizados a ingressar no ensino superior em área 
equivalente à da sua formação. O ano de 1942 é 

também marcado pela criação do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI), outro espaço 
de qualificação para o trabalho vinculado aos inte-
resses do capital industrial.

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-
1961), a indústria automobilística surge como o 
grande ícone da consolidação da indústria nacional. 
O Plano de Metas desse Governo prevê investi-
mentos maciços nas áreas de infraestrutura e, pela 
primeira vez, contempla-se o setor de educação 
com 3,4% do total de investimentos previstos, pois 
o objetivo era a formação de profissionais orienta-
dos para as metas de desenvolvimento do país. 
Consequência desses novos tempos, em 1959, 
as Escolas Industriais e Técnicas são transforma-
das em autarquias e passam a ser denominadas 
Escolas Técnicas Federais, conforme Figura 02. 
Ganham, então, autonomia didática e de gestão, 
intensificam a formação de técnicos e melhoram 
as qualidades dos cursos “pelo aumento da pro-
dutividade dos recursos e pela maior capacidade 
de resposta às necessidades locais e regionais” 
(CUNHA, 2005, p. 135).

Figura 02 - Laboratório de Modelagem de Fundição da década de 1970
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Essas escolas continuaram, ao longo de todo o 
período dos governos militares, desempenhando um 
importante papel na formação de técnicos a ponto de 
se tornarem forte referência nacional no âmbito da 
educação profissional.

dos cefet’s Aos InstItutos fedeRAIs
Em 1978, três Escolas Técnicas Federais 

(Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) foram 
transformadas em Centros Federais de Educação 
Tecnológica. Essa mudança conferiu àquelas ins-
tituições mais uma atribuição: formar engenheiros 
de operação e tecnólogos, processo esse que se 
estendeu, mais tarde, às outras instituições da rede. 
Entrava em cena, assim, mais uma estratégia estatal 
para adequar o ensino profissional às demandas do 
desenvolvimento econômico e ao projeto das elites 
dirigentes para a Educação. Retomava-se o esforço 
iniciado com a reforma universitária de 1968, para 
a ampliação do número de cursos de curta duração 
ofertados por instituições não universitárias, visan-
do redirecionar a demanda pela universidade para 
o mercado. Instalou-se, pois, uma tendência de es-
truturação da educação técnica e tecnológica que 
foi acentuada, em 1997, com o Decreto nº 2208, o 
qual propiciou a separação da educação técnica do 
ensino médio, com a extinção dos cursos técnicos 
integrados, a priorização dos cursos superiores de 
tecnologia, a “cefetização” das Escolas Técnicas e 
a criação da Universidade Tecnológica do Paraná 
(CUNHA, 2005; FILHO; TAVARES, 2006).

Sem espaço para maiores desenvolvimentos, 
introduzimos de imediato, o tema dos Institutos 
Federais, os quais, na perspectiva aqui adotada, 
podem ser vistos, por um lado, como continuidade 
de certas tendências, embora, por outro lado, devem 
ser muito mais vistos como esforço de ruptura frente 
à visão hegemônica de subordinação da educação 
profissional aos interesses estritos do mercado. 

Como destacou Manfredi (2002), muito oportuna-
mente, a reforma da Educação Profissional de 1997 
legitimou um dos projetos que estavam em discus-
são na sociedade civil naquele momento. Na atual 
conjuntura, da mesma forma, as ações em curso 

traduzem muito bem a visão estratégica do governo 
Lula quanto ao lugar a ser ocupado pela Educação 
e pela educação profissional e tecnológica, em parti-
cular, decorrente do projeto de nação defendido por 
esse. Nessa direção, ao anunciar as prioridades de 
atuação da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, Pacheco (2008), secretário dessa pas-
ta, destaca ser imperativo observar a relação entre 
escolarização e profissionalização, dada a existência 
no país de cerca de 60 milhões de pessoas, com 18 
anos ou mais, que não conseguiram concluir a edu-
cação básica. Destaca, ainda, a necessidade de se 
fortalecer o caráter público da educação profissional 
e desenvolver uma estreita articulação desta com 
as políticas de desenvolvimento nacional, regional 
e local. O conjunto das ações da Setec deve, dessa 
forma, pautar-se pela indissociabilidade entre forma-
ção geral e profissional, na perspectiva da educação 
integral, e manter uma vinculação orgânica com os 
arranjos produtivos, sociais e culturais das diferentes 
regiões brasileiras, visando à inclusão de milhares de 
mulheres e homens deixados à margem da sociedade 
brasileira, seja no que tange à escolaridade, seja na 
perspectiva de sua inserção no mundo do trabalho. 
A operacionalização dessa nova visão estratégica 
exige que a Educação Profissional e Tecnológica seja 
fortalecida em todos os níveis e formas, objetivando 
alcançar, de modo isonômico, os diversos segmentos 
sociais, sobretudo aqueles historicamente situados à 
margem das ofertas educativas. Esse fortalecimento, 
como enfatiza Pacheco, passa pela democratização 
da oferta da EPT, pela adoção de políticas diferencia-
das no sentido de assegurar o acesso e permanência 
e pela manutenção da qualidade do ensino ofertado.

Os Institutos nascem, por conseguinte, num 
contexto onde ocorrem dezenas de ações de forta-
lecimento dessa modalidade da Educação, visíveis 
no aumento do número de unidades por todo o país 
(expansão que obedece fundamentalmente a cri-
térios técnicos e não a critérios político-eleitorais), 
na consequente ampliação das vagas, passando 
a beneficiar populações nunca contempladas pela 
educação profissional, na contratação, por meio de 
concursos públicos, de servidores em todos os ní-
veis e nas medidas que visam à melhoria salarial e 
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aperfeiçoamento do Plano de Carreira dos mes-
mos, dentre outras. Considerando-se a primeira e 
a segunda fase da expansão, serão acrescidas às 
160 mil vagas atuais 274 mil vagas, sendo a meta, 
até 2010, atingir um número em torno de 500 mil. 
Os Institutos nascem também buscando construir 
um novo paradigma de educação profissional 
porquanto, como diz o texto da Lei nº 11.892, de 
30/12/08, no seu Artigo nº 2º, “são instituições de 
educação superior, básica e profissional, pluricurri-
culares e multicampi, especializadas na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino”. Apresentarão nas particu-
laridades da formação profissional ofertada, assim 
como na peculiaridade de suas práticas científico-
tecnológicas e na inserção territorial, os principais 
aspectos definidores de sua existência, traços que 
os aproximam e, ao mesmo tempo, os distanciam 
das universidades clássicas.

Quanto ao desenho curricular, os Institutos 
deverão ofertar educação básica, notadamente 
em cursos de ensino médio integrado à educação 
profissional técnica de nível médio, ensino técnico 
em geral, cursos superiores de tecnologia, licencia-
tura e bacharelado em áreas em que a Ciência e a 
Tecnologia são determinantes, como é o caso das 
engenharias, “sem deixar de assegurar a formação 
inicial e continuada do trabalhador e dos futuros 
trabalhadores” (BRASIL, SETEC/MEC: 2008, p. 
27). Outro forte diferencial diz respeito à vertica-
lização do ensino, devendo essa traduzir-se na 
oferta dos vários níveis da educação profissional 
e tecnológica, de modo a assegurar possibilidades 
diversas de escolarização e abrir caminho para a 
instituição de itinerários de formação. Essa arquite-
tura curricular tornar-se-á possível dado o fato de 
os profissionais dessas novas instituições poderem 
dialogar, simultaneamente e de modo articulado, 
“da educação básica à pós-graduação, trazendo 
a formação profissional como paradigma nuclear” 
(ibid.).

Outro importante desafio posto para os 
Institutos, em consequência da estreita vinculação 
da trajetória da educação profissional no país com 

as demandas do mundo produtivo, diz respeito à 
relação entre ensino, Ciência e Tecnologia: “[...] 
o fazer pedagógico desses (...) ao trabalhar na 
superação Ciência/Tecnologia e teoria/prática, na 
pesquisa como princípio educativo e científico, na 
(...) extensão como forma de diálogo permanente 
com a sociedade” (ibid., p. 32) cria a possibilidade 
de lidar com o conhecimento de forma não frag-
mentada e  aplicada, construindo soluções tecno-
lógicas para o desenvolvimento, em particular, dos 
espaços regionais e locais onde os mesmos estão 
inseridos (o princípio da territorialidade defendido 
pela Lei). Por esse ângulo, os Institutos poderão 
desempenhar um destacado papel de ator do de-
senvolvimento tecnológico nacional, dado o fato da 
rede, ao longo de sua trajetória, além de vir cum-
prindo sua “missão social”, ter igualmente criado as 
condições para assumir um lugar de destaque no 
desenvolvimento tecnológico nacional, na medida 
em que o aumento da qualificação do seu quadro 
de pessoal, a consolidação e ampliação dos seus 
grupos de pesquisa, a articulação com o mundo 
econômico, particularmente regional e local, e a 
forte expansão de suas unidades estarem abrindo 
os espaços necessários à sua consolidação en-
quanto destacado produtor de pesquisa aplicada e 
inovações tecnológicas.

consIdeRAções fInAIs 
Desde sua criação em 1909, ousamos dizer, a 

rede federal experimenta hoje o seu melhor mo-
mento. Além das medidas positivas aqui referen-
ciadas, a criação dos Institutos e da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
abre amplas possibilidades de consolidação de um 
projeto para essa modalidade da Educação que 
supere a sua exclusiva subordinação às demandas 
do mercado, responsável por relegar, ao segundo 
plano, as necessidades de qualificação e escolari-
zação das populações excluídas, capitais impres-
cindíveis ao seu melhor posicionamento no mundo 
social e no processo de consolidação democrática. 
Todavia, é preciso considerar que atravessamos 
apenas uma conjuntura favorável, resultante da 
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e, atualmente, é pró-reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação do Instituto Federal de Brasília.

ação coletiva de vários atores sociais sobre deter-
minados condicionantes históricos. A consolidação 
desse projeto, para além da conjuntura de um 
governo, dependerá tanto dos embates normal-
mente travados no âmbito do Estado, quando da 
elaboração de suas políticas quanto dos embates 
a serem travados no interior da sociedade civil e 
do campo econômico, mas também, e para não fi-
carmos restrito às leituras macro do mundo social, 
das disputas simbólicas em torno das significações 
e ressignificações do que deverá ser um Instituto 
Federal, posto que, cada grupo de agentes, a partir 
dos seus referentes culturais (mundo rural ou urba-
no, Escola Agrotécnica, Escola Vinculada ou Cefet, 
Universidade Tecnológica, realidade regional e lo-
cal) procurará “impor” aos demais a sua verdade 
sobre essa nova instituição. Cabe ao Estado, pois, 
um árduo, porém gratificante trabalho de negocia-
ção e pactuação em torno desse novo projeto.
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