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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

A educação profissional no Brasil, perto de completar 100 anos, está relacionada com as

diversas mudanças históricas mundiais marcadas pela ascensão do capitalismo e as relações

de trabalho, permeadas também por questões políticas. Mas é só a partir de 2008, mais
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precisamente a partir da promulgação das Leis nº. 11.741, de 16 de julho de 2008, que altera

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, para redimensionar,

institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da

educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica, e nº. 11.892, de 29 de

dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e

Tecnológica, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que a Educação

Profissional e Tecnológica – EPT (BRASIL, 2008a; 2008b) viveu um período de profundas

transformações no país. Caracterizada por sua ampla e complexa atuação, a EPT não

prescinde de um resgate de suas marcas históricas, haja vista que carregam elementos que

permitem a compreensão das concepções e das propostas de educação em constante disputa e

que delineiam as ações desenvolvidas no âmbito da mesma. Trata-se de uma trajetória

marcada pelo dualismo na formação dos trabalhadores que, conforme Araújo e Rodrigues

(2010), está caracterizada por um caminho alinhado à lógica do capital, reforçando a divisão

social e técnica do trabalho e, por outro, marcado pelo comprometimento com o trabalho e

com a transformação social, voltado aos interesses dos trabalhadores e com o propósito de

qualificá-los para a vida. Como pode-se notar nos documentos que criam os Institutos

Federais, o trabalho, de fato, destaca-se como um componente fundamental para estreitar

formação acadêmica e preparação para o mundo do trabalho, resultando em elementos

basilares para definir a educação para o trabalho em uma perspectiva integrada, como ensina

Ciavatta (2005), baseada nos ensinamentos gramscianos, para que não haja separação entre a

educação básica e a profissional, enfocando o trabalho como princípio educativo, formando

um ser humano inteiro e não dividido pela divisão social do trabalho imposta pela lógica

excludente capitalista. Salientamos, ainda, que a criação dos Institutos Federais traz, no seu

bojo, a propagação da “justiça social, a equidade, a competitividade econômica e a geração de

novas tecnologias”, respondendo, “de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes por

formação profissional, por difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte

aos arranjos produtivos locais” (BRASIL, 2010) e a maneira como o trabalho se manifesta

como princípio educativo na proposta educacional dos Institutos Federais, considerando o

fundamento ontológico da relação entre trabalho e educação que resulta na própria existência

dos homens, explicado por Saviani (2007), está bem próxima da premissa de Marx (1998),

quando este aponta que os homens se distinguem dos animais quando começam a “produzir

seus meios de existência” e estes, assim, “produzem indiretamente sua própria vida material”.



Neste sentido, a concepção de trabalho se aproxima da relação entre o homem e a natureza, de

maneira que o trabalho torna-se elemento fundamental para a sobrevivência humana, da

mesma maneira que contribui para a constituição do sujeito como ser social e cultural. E, se o

trabalho é o elemento que produz o homem, ao mesmo tempo as relações humanas se

constroem nas situações/relações, entende-se que o mundo é formado por necessidades

humanas. Assim, Krupskaya (2017), seguindo os ensinamentos de Marx, aponta que somente

o trabalho acompanhado do ensino politécnico e não o ensino profissional, pela perspectiva

socialista, despertava a necessidade da criação de uma ferramenta de transformação da

sociedade, adicionando assim, mesmo com os avanços da tecnologia, ao trabalho executado, a

iniciativa própria do trabalhador, inserindo na produção sua própria essência, sem a

obrigatoriedade de formação de especialistas, mas de futuros trabalhadores capazes de

executar os mais diversos tipos de tarefas. Mais atual, Machado (1989), trazendo a concepção

de Marx, aponta que o ensino politécnico estaria devidamente articulado com a tendência de

desenvolvimento da sociedade, estimulando o seu fortalecimento, além de ser a propulsão da

transformação social, com o desenvolvimento das forças produtivas e do fortalecimento do

próprio trabalhador. A autora diz que o ensino politécnico se insere nessa dinâmica, quando

denuncia os freios do desenvolvimento histórico do trabalho capitalista e, concomitantemente,

aponta as perspectivas futuras da justaposição do trabalho manual com o trabalho intelectual.

É neste sentido, que fundamentamos esta discussão, conforme Pistrak (2011), quando ensina

que o trabalho realizado na escola não pode ser pensado sem que sejam considerados os

objetivos gerais da educação politécnica cuja aprendizagem é realizada de forma

coletivamente útil, ativa e consciente e, principalmente, socialmente esclarecida. Dessa forma,

as categorias básicas do marxismo, como contradição, dialética, práxis, nos auxiliam na

compreensão do fenômeno da expansão da oferta da educação profissional em seu movimento

e com elas compreendemos o papel fundamental que essa detém na atual conjuntura social.

Palavras chaves: Educação Profissional; Categorias marxistas; Contradição; Dialética: Práxis.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho está inserido no grupo de pesquisa “Trabalho, Educação e

Tecnologia Social”, do Instituto Federal do Paraná – IFPR, e na linha de pesquisa “Gestão e

Organização do Espaço Pedagógico em Educação Profissional e Tecnológica”, do Mestrado



Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT, também do IFPR. Tem como

tema a contribuição do marxismo para a Educação Profissional e objetiva aproximar a teoria

marxista, dos referenciais bibliográficos estudados, até o momento, no referido programa de

mestrado.

Nesse sentido, este trabalho tem a intenção de trazer, de forma breve, uma revisão

acerca da produção bibliográfica cuja finalidade seja a apropriação das ideias socialistas e a

sua relação com a educação e será composto por um breve marco teórico, abordando aspectos

atuais da EPT - e a marcante presença da dualidade, e trazendo o que já foi escrito sobre essa

modalidade de oferta de ensino e seus desdobramentos.

No segundo momento será apresentada a discussão sobre a criação dos Institutos

Federais, sua concepção, formas e, indo além do fortalecimento do direito e importância do

acesso à uma educação pública, gratuita e de qualidade, apresentaremos ainda, as legislações

a respeito do tema e uma análise breve sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional do

Instituto Federal do Paraná - IFPR

Por fim, trataremos, de maneira geral, da obrigatória aproximação das concepções

marxistas e da EPT, trazendo como referenciais: Saviani (2007; 2013), Machado (1989),

Kuenzer (2010a; 2010b), Pistrak (2011; 2015), Shulgin (2013), Krupskaya (2017), além dos

próprios Marx (1985; 2004; 2016) e Engels (2004), pilares essenciais para a produção deste

trabalho.

Esta tentativa de aproximação se deve ao fato de o ProfEPT ter como objetivo a

compreensão dos processos educativos relacionados ao mundo do trabalho em uma

perspectiva interdisciplinar, o que, na nossa visão, aproxima a compreensão desse mundo do

trabalho e dos processos produtivos, tão complexos, ao universo das pesquisas que estamos

realizando no mestrado – os jovens do Ensino Médio, discentes da Educação Profissional e

Tecnológica - EPT.

Em função dessas reflexões e, mais ainda, dos rumos que estão sendo tomados pela

política atual, mutiladora de direitos, temos buscado, nas nossas pesquisas, a discussão de

uma formação omnilateral dos estudantes de Ensino Médio. Através de questionários e

análises, exclusivamente, da Educação Profissional e Tecnológica, numa perspectiva de

contribuir para a ampliação da discussão e para implementação de políticas que envolvam a

questão de formação desse aluno, a partir dos referenciais teóricos marxistas.

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA



A história da educação profissional, no Brasil, enquanto política pública, tem sua

origem a partir do Decreto 7.566/1909, e se dá com a criação de escolas de artífices que

tinham como objetivo “formar operários e contramestres, ministrando-se ensino prático e

conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretendem aprender um ofício”

(BRASIL, 1909). Trata-se do primeiro registro da atuação do Governo Federal voltado à

profissionalização que, segundo Moura (2007), evidenciou um grande passo ao

redirecionamento da Educação Profissional no país.

Durante todo o século XX várias foram as iniciativas para atender à questão da EPT,

ressaltando a atuação da igreja católica e a atuação dos governos federal e estaduais – com

viés assistencialista, para atender, principalmente aos interesses do desenvolvimentismo e das

industrias que se instalavam no país. Essas iniciativas apresentavam um caráter dualista,

quando relacionava e EPT com a educação básica. Enquanto a formação propedêutica era

direcionada à elite – para a continuidade dos estudos, a formação profissional era ofertada aos

filhos da classe trabalhadora.

Pontualmente, nesse período, a educação básica teve dois momentos importantes, a

publicação das Leis - atualmente revogadas - nº. 4.024/61 – a primeira Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB), e a nº. 5.692/71 (BRASIL, 1961; 1971). A primeira

LDB, depois de tramitar por 13 anos, entre 1948 e 1961, atendendo diferentes interesses

seguiu uma direção mais liberalista. Já a segunda, a Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º

graus, foi responsável, segundo Moura (2007), pelo fim da dualidade “ao tornar compulsória a

profissionalização ao nível do 2º grau – última etapa da educação básica” (MOURA, 2007, p.

12).

Com a publicação da Lei nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996) – a 2ª LDB, também formatada

em um contexto de conflito de interesses, foi desvelada a sobreposição da lógica de mercado.

Neste transcorrer histórico da educação brasileira, conforme Ciavatta (2005), evidencia-se

uma constante disputa, conferindo questionamentos sobre a formação integrada dentro do

atendimento a todos ou uma minoria e modos distintos de se atender às necessidades da

sociedade. Segundo a autora, a história da formação profissional brasileira se configura na

“luta política permanente entre duas alternativas: a implementação do assistencialismo e da

aprendizagem operacional; versus a proposta da introdução dos fundamentos da técnica e das

tecnologias, o preparo intelectual” (CIAVATTA, 2005, p. 5).

A EPT, nos diversos níveis, tem como objetivo formar e qualificar profissionais para



aos mais diversos setores da economia, realizar pesquisas e desenvolvimento tecnológico, em

estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade contando com cursos de

graduação de nível superior, com duração menor do que as licenciaturas e bacharelados, com

características especiais e possuem competência especializada para formar profissionais em

segmentos específicos do mercado de trabalho (Brasil, 2001) e como mostra a Resolução

CNE/CP n. 3 de 2002, devem cumprir funções, como: “incentivar a produção, a inovação

científico-tecnológica e o empreendedorismo; desenvolver competências para a produção de

bens e serviços e gestão de processos; promover a aprendizagem continuada; e garantir a

identidade do perfil profissional de conclusão” (BRASIL, 2002).

Vale ressaltar que a EPT, de acordo com os levantamentos bibliográficos, sofreu

muitas alterações ao longo dos anos. Nos ateremos neste momento ao Decreto 5.154/2004 -

que teve a finalidade de regulamentar a LDB (Brasil, 2004), no que se refere à mesma, que,

para Moura (2007, p. 20), manteve “as ofertas dos cursos técnicos concomitantes e

subsequentes (...) e de trazer de volta a possibilidade de integrar o ensino médio à educação

profissional”.

Embora amplamente discutida no campo educacional brasileiro, mas considerada uma

temática sempre atual e que demanda investigação, além de estar inserida em um campo de

tensões, considerando a totalidade e as contradições que expressam, a relação trabalho e

educação precisa ser debatida “para a constituição de uma hegemonia social, na qual uma

formação humana emancipadora ocupe papel central” (GARCIA, LIMA FILHO, 2010, p. 09)

Assim também, entende Kuenzer (2010a) por considerar que a temática demanda

investigação, considerando “a constituição de um projeto pedagógico que atenda às

necessidades dos que vivem do trabalho” (KUENZER, 2010a, p. 11).

Entender o trabalho enquanto princípio educativo, conforme nos mostra Frigotto

(2002) quando aponta a diferença entre o trabalho em sua dimensão criadora, em uma visão

ontológica, e o trabalho no sistema capitalista, visão histórica, sobre a forma de emprego ou

trabalho assalariado é entender que o primeiro é condição principal da vida humana e o

segundo, como forma de exploração do homem pelo homem e de classes sobre classes. Desta

forma, com a finalidade de compreender melhor essa distinção, utilizaremos autores das

teorias marxistas para abordarmos o trabalho como princípio educativo.

Assim, atrelar a EPT com o desenvolvimento não só econômico e social, mas também

pessoal, é tarefa fundamental para o distanciamento das políticas atuais adotadas pelo atual



governo, onde a exploração da classe trabalhadora e dos seus filhos se faz tão presente. Ainda

que algumas políticas educacionais voltadas à EPT, no período 2002-2016, possam ser

questionadas, a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

– RFEPCT, foi um passo importante no processo de acessibilidade aos filhos da classe

trabalhadora e para o rompimento de uma educação excludente, historicamente adotada no

Brasil.

OS INSTITUTOS FEDERAIS

Analisando as produções, com o viés de recuperação histórica e análise atual,

respectivamente, Moura (2007) e Kuenzer (2010b), nos ensinam que as políticas públicas para

a EPT ressurgiram em um momento no Brasil em que a prática anterior era a manutenção da

dualidade estrutural e uma política educacional de caráter exclusivamente excludente. Desde

então, vários são os estudos que destacaram a importância da EPT em um devastador

processo de globalização neoliberal.

Pela característica de ampla e complexa atuação, a EPT abrange, conforme a Lei nº.

9.394/96 – atual LDB (BRASIL, 1996), a formação inicial e continuada ou qualificação

profissional, a educação profissional de nível médio e a educação profissional e tecnológica

de graduação e pós-graduação. Dentre os desafios da EPT, segundo Moura (2008), está a

responsabilidade social com os sujeitos formados em todas as suas ofertas educativas e com a

sociedade em geral.

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – RFEPCT, foi

instituída através da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e é constituída pelos Institutos

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, pela Universidade Tecnológica Federal do

Paraná - UTFPR, pelos Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

- CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG, pelas Escolas Técnicas vinculadas às

Universidades e pelo Colégio Pedro II (BRASIL, 2008). Em 2016, a RFEPCT brasileira

alcançou o número de 644 (seiscentos e quarenta e quatro) campi em funcionamento

(BRASIL, 2016).

A criação dos IF’s traz, no seu bojo, a propagação da “justiça social, a equidade, a

competitividade econômica e a geração de novas tecnologias”, respondendo, “de forma ágil e

eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos

científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais” (BRASIL, 2010). A

institucionalização dos IF’s, de acordo com o documento “Um novo modelo em Educação



Profissional e Tecnológica”
aponta para um novo tipo de instituição identificada e comprometida com o
projeto de sociedade em curso no país. Representa, portanto, um salto
qualitativo em uma caminhada singular, prestes a completar cem anos. Trata-
se de um projeto progressista que entende a educação como compromisso de
transformação e de enriquecimento de conhecimentos objetivos capazes de
modificar a vida social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto
da experiência humana, proposta incompatível com uma visão conservadora
de sociedade. Trata-se, portanto, de uma estratégia de ação política e de
transformação social. (BRASIL, 2010, p. 18)

Todavia, os interesses institucionais, no caso do IFPR, apontam, também, entre outras,

para a questão da organização pedagógica verticalizada, através da possibilidade de uma

educação continuada por meio da verticalização do ensino, contando com itinerários flexíveis,

diversificados e atualizados. De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, do

IFPR

a verticalização extrapola a simples oferta simultânea de cursos em diferentes
níveis sem a preocupação de organizar os conteúdos curriculares de forma a
permitir um diálogo rico e diverso entre as formações. Como princípio de
organização dos componentes curriculares, a verticalização implica o
reconhecimento de fluxos que permitam a construção de itinerários de
formação entre os diferentes cursos da Educação Profissional e Tecnológica:
qualificação profissional, técnico, graduação e pós-graduação. (IFPR, 2014,
p, 58).

Nesse sentido,

para efeito de compreender o avanço no sentido da verticalização, é
importante destacar a proposta curricular que integra o ensino médio à
formação técnica (...). Essa proposta, além de estabelecer o diálogo entre os
conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e
conhecimentos e habilidades relacionadas ao trabalho e de superar o conceito
da escola dual e fragmentada, pode representar, em essência, a quebra da
hierarquização de saberes e colaborar, de forma efetiva, para a educação
brasileira como um todo, no desafio de construir uma nova identidade para
essa última etapa da educação básica. (BRASIL, 2010, p. 27)

Assim, o conhecimento científico-tecnológico e sócio-histórico, proposto pelos IF’s,

através de práticas que respondem a uma demanda social, surtem efeitos, em substituição a

uma proposta anterior, de caráter excludente, como uma verdadeira política de Estado, pois

“um dos objetivos basilares da formação profissional e tecnológica é derrubar as barreiras

entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da

emancipação humana” (IFPR, 2014, p. 58). Pois a sociedade capitalista é o local onde se

produzem as relações sociais e produtivas com o objetivo único de valorização do capital, e,

infelizmente, não há meios de inclusão que não satisfaça a essa lógica, como, também, não é

possível a existência de procedimentos didáticos autônomos.

É necessário romper esse círculo com novas propostas e práticas com a efetiva



participação dos trabalhadores na formulação das políticas e na gestão dos programas, e que

essas propostas sejam capazes de atender às necessidades dos que vivem do trabalho, criando

uma qualificação não precarizada, nem emergencial, com oportunidades dignas de trabalho,

com possibilidades de se desenvolver um cidadão consciente e bem formado que não apenas

atendam às demandas da acumulação flexível as necessidades do capital.

A EPT E O MARXISMO: a aproximação obrigatória

Nem Marx, nem Engels, escreveram qualquer material direcionado exclusivamente ao

tema ensino e educação. Alguns apontamentos ao tema podem ser encontrados em diversos

momentos da sua principal obra, O Capital, publicado em 1867, o que de forma alguma

renuncia aos seus princípios. Pois, na obra, quando cita a exploração capitalista uma certeza

acompanharia toda a produção textual marxista: a lógica do capitalismo, onde, de acordo com

Kuenzer (2010b) ocorre um processo de exclusão da força de produção formada, para incluí-

la, de forma precarizada, em outros pontos da cadeia produtiva. Já na educação, o movimento

é contrário, mas não menos defasado. Há a oferta de diversas modalidades de educação, mas

os processos educativos são precarizados, resultando apenas em certificação fragilizada e

ocupação subordinada no mundo do trabalho.

Quando Marx (1985) aponta que o trabalho é onde a natureza é transformada para

atender às necessidades diversas do homem, onde este atua, modifica, desenvolve, trazendo o

argumento de que o trabalho surge da imaginação/pensamento do trabalhador, ou seja, o

trabalho a ser executado surge, portanto idealmente, e, tanto na educação, quanto no trabalho,

na lógica de acumulação capitalista, Kuenzer (2010b) mostra que haverá de ocorrer uma

redução ontológica para que, após a exclusão, o indivíduo seja incluído, não

“individualmente”, mas, sim, como ser pertencente de uma relação social e produtiva, aonde

verifica-se a maior exigência de escolaridade à medida que a cadeia se complexifica e por

outro lado, a desmobilização de trabalhadores qualificados, que passam a ser incorporados em

pontos da cadeia onde o trabalho é mais precarizado e intensificado. Para Shulgin (2013), o

trabalho socialmente necessário na escola deve estar presente na base da atividade escolar e

que, mesmo sendo uma questão em que (à época do seu discurso) ainda não se tinha clareza e

acordo sobre o assunto, mas que o mesmo era de fundamental importância para a construção

do socialismo, foi necessária a busca da análise e crítica das formas de trabalho socialmente

necessário, definindo-o como trabalho social.

Para o historiador russo e para os fundamentos da pedagogia socialista (Pistrak, 2011;



Krupskaya, 2017), o trabalho deve ser visto como princípio educativo. E no conceito do

trabalho social deverá ser incluído alguns pontos como: resultado concreto e real,

direcionando para a melhoria da economia e da vida, com elevação dos níveis culturais dos

envolvidos e que esteja em conformidade com a idade e as particularidades dos adolescentes

(Shulgin, 2013).

Nesta linha, Krupskaya (2017) acrescenta que há a obrigatoriedade e aplicação de uma

educação geral, gratuita e obrigatória, do trabalho – intimamente relacionado com a

participação das crianças no trabalho produtivo com ligação à educação, exclusivamente

politécnica, do desenvolvimento mental – que resultará em trabalho intelectual independente e

do desenvolvimento social – que resultará nas atividades coletivas e auto-organizadas.

A politecnia relaciona-se com domínio dos fundamentos científicos das diferentes

técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno. Assim, a educação escolar,

particularmente o ensino médio, deveria propiciar aos estudantes a possibilidade de

construção dos princípios científicos gerais sobre os quais se fundamentam a multiplicidade

de processos e técnicas que dão base aos sistemas de produção em cada momento histórico.

Para Markert (1996, p. 16) é necessária a adoção de algumas dimensões, para que sejam

determinadas frentes de atuação diferentes capazes de propulsar qualquer pesquisa que

envolva a politecnia, sendo elas a perspectiva histórico-filosófica; a dimensão econômico-

social; a perspectiva da formação do homem e a dimensão pedagógico-prática.

Marx (2004), nas INSTRUÇÕES AOS DELEGADOS DO CONSELHO CENTRAL

PROVISÓRIO, entendia a educação pautada sobre três “combinações”: a) a educação

intelectual, b) educação corporal e c) educação tecnológica e acreditava que estes três pilares

serviriam para elevar a classe operária em um nível maior do que as classes burguesa e

aristocrática.

Partindo deste pressuposto e de algumas pesquisas realizadas no chão de fábrica à

época, o trabalho enquanto princípio educativo começa a tomar forma, ocorrendo da seguinte

maneira: metade do tempo a criança fica na escola e na outra metade, na fábrica, tornando

cada uma dessas “ocupações” descanso e recreação, um em relação à outra, diferentemente do

que se tinha anteriormente, aonde a criança permanecia maior tempo tanto na fábrica, quanto

na escola (MARX, 2016).

Segundo Ramos (2008), deve-se entender e compreender o trabalho, na construção de

um projeto unitário, para o ensino médio, principalmente, nos seus sentidos ontológico e



histórico. Já Ciavatta (2005), com base em Marx, aponta que é necessário o enfoque do

trabalho, no seu sentido histórico, para que se entenda o trabalho enquanto princípio

educativo.

Assim, Krupskaya (2017), seguindo os ensinamentos de Marx, aponta que somente o

trabalho acompanhado do ensino politécnico e não o ensino profissional, pela perspectiva

socialista, despertava a necessidade da criação de uma ferramenta de transformação da

sociedade, adicionando assim, mesmo com os avanços da tecnologia, ao trabalho executado, a

iniciativa própria do trabalhador, inserindo na produção sua própria essência, sem a

obrigatoriedade de formação de especialistas, mas de futuros trabalhadores capazes de

executar os mais diversos tipos de tarefas.

Mais atual, Machado (1989), trazendo a concepção de Marx, aponta que o ensino

politécnico estaria devidamente articulado com a tendência de desenvolvimento da sociedade,

além de estimular o seu fortalecimento, além de ser a propulsão da transformação social, com

o desenvolvimento das forças produtivas e do fortalecimento do próprio trabalhador. A autora

diz que o ensino politécnico se insere nesta dinâmica, quando denuncia os freios do

desenvolvimento histórico do trabalho capitalista e, concomitantemente, apontar as

perspectivas futuras da justaposição do trabalho manual com o trabalho intelectual.

É neste sentido, conforme ensina Pistrak (2011) que o trabalho realizado na escola não

pode ser pensado sem que sejam considerados os objetivos gerais da educação politécnica. A

educação comunista tem o trabalho pensado do ponto de vista social, onde a criança é inserida

desde o início da aprendizagem realizando uma atividade coletivamente útil, de forma ativa e

consciente e, principalmente, socialmente esclarecida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendeu-se com este trabalho apresentar a importância da pesquisa no ensino

superior, como uma importante ferramenta de desenvolvimento profissional e pessoal.  Com a

retomada breve da trajetória dos posicionamentos sobre educação e trabalho no interior da

pedagogia, há que salientar que adotamos o direcionamento socialista para apresentar o

referido tema discutido.

Nessa perspectiva, nossa intenção é de propor uma maior aproximação desta discussão

para dentro dos planos pedagógicos e estratégicos do IFPR. Acreditamos que, pela atual

conjuntura e pelo posicionamento neoliberal apresentado pelo governo atual, a única forma de

frear essa realidade é ajudar os docentes e discentes a lerem essa realidade de forma crítica,



pois acreditamos que aqueles têm um relevante papel para fomentar a ideia de que os estes

possam ser trabalhadores mais virtuosos e que não sejam explorados.

Quando Pistrak (2011) nos ensina que a escola deve passar a assumir a lógica da vida,

e não mero preparamento teórico dela e para ela, devemos nos preparar para construir uma

“pedagogia da ação”, onde os estudantes produzam “objetos materiais úteis”, “aprendendo

habilidades, comportamentos e posturas necessárias ao seu desenvolvimento humano e à sua

inserção social”.

Para Krupskaya (2017), essa preparação deve excluir os pressupostos da pedagogia

burguesa que trata o trabalho produtivo ausente de seriedade e, de acordo com Marx, há a

necessidade de ligar o trabalho com a produção, resultando assim em um trabalho com um

grande valor educativo. Continua a autora:

Apenas uma estreita ligação do ensino com o trabalho socialmente produtivo pode
destruir o caráter de classe moderna, como Marx aponta no Manifesto comunista. A
separação das escolas em média e profissional (…) cria dois tipos de educação, um –
a escola média – para o “osso branco”, e outro – a profissional – para o “osso preto”.
(KRUPSKAYA, 2017)

Ainda que os Institutos Federais tenham tido a criação, estruturação e a oferta de

novos cursos para atender aos arranjos produtivos locais, no período inicialmente citado,

aliado a uma qualidade superior aos cursos ofertados por outras esferas de governo e,

também, particular, algumas estão, de alguma forma, responsáveis pela questão da educação

profissional e tecnológica que, historicamente, atendeu a diversos interesses desta, desde a sua

criação em 1909.

Concluindo, essa escola, de viés socialista, brevemente apresentada e grandemente

sonhada, deve propor o acesso ao conhecimento como direito, com a compreensão da

realidade por parte de docentes e discentes e com a produção de condições coletivas contra a

ordem de lógica capitalista, excludente por natureza, genérica por escolha.
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