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Resumo 

Esta investigação refere-se a um recorte de um 
capítulo de uma tese produzida na UFPE, onde 
destacamos o surgimento de uma nova 
institucionalidade com  surgimentos dos IF’s. 
Compreendemos que apesar dos IF’s ser 
considerado um modelo novo de organização 
educac iona l no âmbi to da educação 
profissional, destacamos que enquanto sua 
concepção de organização esse novo modelo 
se propõe a realizar uma ruptura com as 
reformas e práticas anteriores, no entanto 
d ian te de uma aná l i se h i s tó r i ca da 
transformação do CEFET para IF percebemos 
que muitos aspectos e tendências históricas se 
r e p e t e m n o p r o c e s s o d e s s a n o v a 
institucionalização. É fato que os IF’s, mesmo 
tendo s ido inst i tuc ionalmente cr iados 
recentemente, já tem uma história que marca o 
seu status institucional, Percebemos, assim que 
a criação dos IF’s carrega marcas de um 
passado já quest ionado, podendo ter 
incorporado ou não novas ideias de uma 
educação profissional diferente da oferecida no 
antigo formato.  
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O presente trabalho é fruto de um recorte da 
tese intitulada PROCESSOS DE GESTÃO 
EM TRANSFORMAÇÃO: OS INSTITUTOS 
FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA COMO “ARENA POLÍTICA”, 
desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), junto ao 
Núc leo de Es tudos sobre Po l í t i ca 
Educacional, Planejamento e Gestão da 
Educação, no ano de 2015. Tratou-se de 
uma investigação que teve como objetivo 
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Metodologia 

Foi realizado um estudo de caso num dos 
Campi do IFPE, escolhido por ter sido uma 
Unidade Descentralizada (UNED) vinculada ao 
Centro Federal de Educação Tecnológica 
(CEFET). Dentre os procedimentos adotados, 
utilizamos a literatura a respeito do tema, bem 
como a análise dos dados obtidos através da 
aplicação de questionários com a equipe 
gestora, professores e servidores da área 
administrativa e pedagógica, além de 
observações diretas registradas em diário de 

geral analisar os processos de gestão dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IF’s), considerando o surgimento de 
novos contextos organizacionais após a 
promulgação da Lei 11.892/2008. Destacamos 
que as mudanças implementadas ao longo da 
histor ia da educação prof issional são 
demarcadas por significações peculiares. Nessa 
perspectiva, o surgimento dos IF’s imprimem 
um novo desenho institucional a partir de 
“concepção de criação dos IF’s como uma 
proposta inovadora” (BRASIL, 2008).  

Compreendemos que por mais que a 
proposta de implantação dos IF’s seja 
revestida por concepções inovadoras e 
apesar de entender ‘a educação profissional, 
integrada às diferentes formas de educação, 
ao trabalho, à ciência e à tecnologia, com o 
objetivo de garantir ao cidadão o direito ao 
permanente desenvolvimento de aptidões 
para a vida produtiva e social’, o foco da 
educação profissional ainda são as novas 
exigências do mundo do trabalho, conforme 
as áreas profissionais e os perfis de 
competências estabelecidos nas legislações e 

destacamos Deluiz (2001) ao afirmar que as 
“aptidões para a vida social” ou a preocupação 
com a formação ampliada dos sujeitos, que 
inclui a dimensão sociopolítica, não são 
detalhadas e especificadas na legislação 
educacional. Assim,  tanto as questões 
curriculares e propriamente pedagógicas como 
as questões de gestão no âmbito dos IF’s irão 
impl icar no desaf io de se garant ir a 
indissociabilidade do ensino, pesquisa e 
extensão e o rompimento com o formato 
tradicionalmente imposto historicamente. 

Revisão Teórica 

perspectiva  na concepção althusseriana da 
escola como Aparelho Ideológico de Estado 
(ALTHUSSER, 1985), que concebe a escola 
como instrumento de reprodução da sociedade 
capitalista a partir da inculcação massiva da 
ideologia dominante .No entanto, precisamos 
fazer uma leitura atenta da realidade para 
perceber qual a real intenção oculta na 
expansão da educação profissional no Brasil. O 
que fica evidente nessa expansão é o 
atendimento às demandas dos organismos 
internacionais, o que reforça a política neoliberal 
existente, considerando que várias são as 
estratégias utilizadas pelos detentores do poder 
no sentido de convencer a todos de que uma 
verdadeira revolução educacional no âmbito 
profissional se instala. Pacheco (2010) destaca 
que a nova organização acadêmica, específica 
aos IF’s, aponta para a ruptura da reprodução 
de modelos externos e a relação entre os cursos 
técnicos e os de nível superior devem ser 
articular a partir da relação existente entre 
trabalho, ciência e cultura na perspectiva da 
emancipação humana.  
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campo. A referida pesquisa inseriu-se em 
uma abordagem qualitativa. Nesse sentido, 
o processo de análise e interpretação dos 
dados de nossa pesquisa qualitativa foi feito 
através de Análise de Conteúdo na 
perspectiva de Bardin (1977). Assim, o 
estudo realizado incluiu observações no 
cotidiano institucional em diferentes 
situações, contando com uma observação 
semanal, entre os anos de 2013 e 2014. 

Evidencia-se um reordenamento de finalidades 
quanto à intencionalidade dos IF’s, já que em 
é p o c a s p a s s a d a s o e n s i n o t é c n i c o e 
profissionalizante restringia-se a preparação para 
o mercado de trabalho sem a vinculação com os 
outros aspectos educacionais, cabendo agora 
analisar se esse novo reordenamento relativo aos 
IF’s traz a preocupação com a formação de 
sujeitos reflexivos e críticos na sociedade ou 
continua desempenhando um papel dominante na 


