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Resumo 

Neste estudo está sendo tratado do processo de expansão dos Institutos 
Federais-IFs enquanto reforma educacional, que, de modo 
aparentemente desordenado, nos parece induzir o corpo docente a um 
trabalho intensificado, flexibilizado e precário. Trata-se de uma pesquisa 
de natureza básica, com abordagem qualitativa e de caráter descritivo. 
Os instrumentos de coleta de dados serão: análise de documentos 
primários, questionários, entrevistas e observação indireta. A amostra 
constará de 3 (três) unidades que compõem os Ifs, sendo uma no 
Instituto Federal do Ceará-IFCE, uma no Instituto Federal da Paraíba-
IFPB e uma no Instituto Federal do Pernambuco-IFPE. O referencial 
teórico será composto, entre outros, por autores da literatura brasileira, 
como: Antunes (R.), Bertolin,Lima (K.), Mancebo, Sguissardi,Silva Junior, 
e Oliveira, bem como os autores portugueses: Santos, Antunes (F.), 
Afonso, Lima (L.) e Santiago e Carvalho, assim como outros europeus e 
latino-americanos. 

Palavras-chave: Reestruturação produtiva; Expansão dos Institutos 
Federais; Trabalho Docente; Intensificação; Flexibilização. 
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Metodologia 

 
A perspectiva da produtividade na atividade docente nos Institutos Federais, embora seja mais marcante nas atividades de pesquisa e extensão, quando da 
participação em editais competitivos para aprovação de projetos, também se manifesta nas atividades de ensino, na medida em que o docente se envolve ou é 
envolvido em vários níveis de ensino, como é o caso dos professores dos Institutos Federais. Neste caso, o mesmo professor ministra aulas em turmas do PROEJA, 
Ensino Médio e Graduação, às vezes no mesmo dia. Ressalte-se, ainda, a participação em programas como PRONATEC, MULHERES MIL, e outros, que, de certa 
forma, torna o docente “empregável” em seu próprio ambiente de trabalho, visto que o que conta é a participação em diversos tipos de atividades ditadas pelas 
exigências da produtividade do conhecimento. Os espaços de aprendizagem tornam-se palco de disputa e nessas situações, segundo Afonso (2015),  

(...) é a supremacia do econômico e a obsessão da competitividade (agora baseada no conhecimento) que indiscutivelmente sobressaem. (...) trata-se de um conhecimento útil que 
possa alimentar o chamado capilalismo acadêmico, e não um conhecimento como fim em si mesmo ou que tenha objetivos emancipatórios. (pp. 272, 276)  

As indicações de aumento e flexibilização do trabalho docente serão discutidas levando-se em conta a Lei 11.892/08, que cria os Institutos Federais, a lei 12.772/12, 
que estabelece critérios para reconhecimento de saberes e o Termo de Acordos e Metas – TAM, que apraza ações e define que resultados devem ser alcançados. 

Acredita-se  que um estudo crítico sobre a flexibilização/precarização do trabalho docente nos Institutos Federais, em confronto com as exigências capitalista de 
organização do trabalho e a análise das políticas “de ajuste”, contribuirá para a construção de novos conhecimentos sobre a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e as condições de trabalho de seus docentes.  
A pesquisa em andamento justifica-se por apresentar um diagnóstico das condições de trabalho dos docentes, podendo servir de referência para discussão e 
implementação de políticas de valorização dos profissionais da educação.  
O estudo trás como principal objetivo analisar as condições de trabalho dos docentes que exercem suas atividades no IFCE, IFPB e IFPE, considerando os 
processos de reestruturação do capital e a política de expansão dos IFs.  

 

 
As conclusões aqui apresentadas referem-se a uma pesquisa em andamento, em fase de estudos e análises teóricos sobre os autores que dão sustentação argumentativa, os 
documentos oficiais da criação e expansão dos Institutos Federais, normas internas que regulamntam o “fazer” docente, bem como a prática de observação indireta. 
Pelos estudos realizados até esse momento,  podemos  inidicar que há, aparentemente, uma relação estreita entre as reformas da educação, a criação dos Institutos Federais, e os 
processos mundializados de mercantilização da educação, na busca incessante pela eficiência, eficácia e otimização, primando pelo melhor, com menor custo. Como se sabe, tais 
processos mundializados de mercantilização submetem a educação aos ditames da recomposição da margem de lucro capitalista. 
Ainda, percebe-se uma (CON)formação, ainda não explicada, por parte dos docentes no que concerne ao aumento e diversificação de suas tarefas, mediante o advento da criação 
e expansão dos Institutos Federais. 
 

Revisão Teórica 

Os pontos teóricos essenciais para a análise serão: a) Crise estrutural do sistema capitalista ; b) Mercantilização da educação no Brasil; c) Criação e expansão dos Institutos 
Federais; d) Intensificação, flexibilização e precarização do trabalho docente.  
Para analisar a crise estrutural do sistema capitalista e seus efeitos sobre o mundo do trabalho, provocados pelas estratégias de manutenção do controle da acumulação, as 
discussões estão sendo fundamentadas, entre outros, em: Ricardo Antunes (2012; 2014; 2015). A crise do capital será tratada considerando que suas estratégias indicam o caminho 
de recomposição do modelo taylorista/fordista buscando, no entanto, a flexibilidade do trabalho e da produção na nova ordem de reorganização do capital mundializado, pois 
segundo Ricardo Antunes (2014),  

Combinando elementos herdeiros do fordismo (vigentes em vários ramos e setores produtivos) com uma nova pragmática pautada pela acumulação flexível, pela empresa enxuta (lean production), pela 
implantação de programas de qualidade total e sistemas just-in-time e kanban, além da introdução de ganhos salariais vinculados à lucratividade e à produtividade (como o PLR, programa de 
participação nos lucros e resultados), sob uma pragmática que se adequava fortemente aos desígnios do capital financeiro e do ideário neoliberal, tudo isso acabou possibilitando uma reestruturação 
produtiva de grande intensidade no Brasil, que teve como consequências a ampliação da flexibilização, da informalidade e da precarização da classe trabalhadora. (ANTUNES, R., 2014, p. 40)  

A educação brasileira foi atingida pela reestruturação produtiva através da mercantilização da educação, que ocorre quando se tenta adequar a educação às transformações 
econômicas de disputa mundial. Sendo esse tipo de educação voltado para os resultados e a produtividade, de caráter gerencialista, que  impõe ao meio acadêmico um novo 
desenho sobre o trabalho docente. Conforme Kátia Lima (2011, p. 87),  

O direito à educação é reconfigurado por meio da privatização em larga escala; do repasse (direto e indireto) dos recursos públicos ao setor privado, além de adoção da lógica empresarial como modelo 
de gestão nas instituições educacionais públicas, privilegiando a relação custo-benefício, a eficácia e a qualidade medidas pela relação com o mercado; de que são importantes referências, a 
certificação e a fragmentação do ensino e dos conhecimentos; o aligeiramento da formação profissional e a intensificação do trabalho docente. Um processo de reformulação que configurou a educação 
como um campo de exploração lucrativa para o capital em crise e aprofundou sua função política, econômica e ideo-cultural de reprodução da concepção burguesa de mundo. (LIMA, K.2011, p. 87). 

Considerando ainda que o processo de mercantilização da educação recebe influência direta das políticas dos organismos internacionais para a América Latina, em especial para o 
Brasil, busca-se em Bertolin (2011) elementos que nos permitam analisar o alcance e as conseqüências de tais políticas na educação superior e, em especial, na oferta da 
educação assumida e implementada pelos Institutos Federais. Segundo o referido autor,  

Tais políticas consubstanciaram o fenômeno da mercantilização, no qual o desenvolvimento dos fins e dos meios da educação superior, (...) sofre uma reorientação de acordo com os princípios e a 
lógica do mercado, e sob o qual a educação, gradativa e progressivamente, perde o status de bem público e assume a condição de serviço comercial. (BERTOLIN, 2011, p. 239) . 

Para entender e compreender como os Institutos Federais foram criados e como está ocorrendo sua expansão, estão sendo analisados documentos oficiais como a lei 11.892/08, o 
termo de Acordos e  Metas, documentos regulamentadores internos dos IFs e orientações demandadas no sítio do MEC, que revelem a política de expansão e no que esta se 
baseia, bem como nos fundamentaremos nas análises de Mancebo e Silva Junior (2015), os quais destacam que,  

Uma hipótese bastante plausível é a de que essa reforma configura processos formativos e educativos que atendem (e reproduzem) o capitalismo e suas formas de alienação necessárias à sua 
manutenção, na atual conjuntura. Como já discutido neste texto, a educação constrói-se, historicamente, à luz das demandas de valorização do capital, para o que os processos de capacitação ou 
disciplinamento da força de trabalho são vitais. (MANCEBO e SILVA JUNIOR,2015, p.89)  

No último ponto de discussão teórica, trataremos da intensificação, flexibilização e precarização do trabalho docente. Nesta análise, trataremos inicialmente numa perspectiva mais 
geral, baseada em Ricardo Antunes (2012, 2014, 2015), sobre como os processos de reestruturação produtiva podem intensificar, flexibilizar e precarizar as condições de trabalho. 
Esses processos de reorganização do trabalho contribuíram para sua precarização nas diversas categorias profissionais. No caso da educação, ela se manifesta nas reformas 
empreendidas principalmente a partir da década de 1990. Embasadas no princípio da reestruturação produtiva, as reformas chegam à escola e promovem a “reestruturação do 
trabalho pedagógico” e consequentemente do trabalho docente. Conforme Oliveira(2008) 

Podemos considerar que houve uma dilatação, no plano legal, do que seja o pleno exercício das atividades docentes. Agora, o trabalho docente deve contemplar as atividades em sala de aula, as 
reuniões pedagógicas, a participação na gestão da escola, o planejamento pedagógico, dentre outras atividades. Esse quadro tem resultado em significativa intensificação do trabalho e precarização das 
relações de emprego, em mudanças que repercutem sobre a identidade e profissão docente(OLIVEIRA, 2008, p. 30)  

É nesse contexto que se pretende discutir e entender se a criação e expansão dos IFs viabilizam um processo de intensificação e flexibilização do trabalho do docente, através de 
novos afazeres e/ou responsabilidades.  
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A partir dos objetivos, a análise será de caráter descritivo, pois a mesma 
busca relacionar criticamente conhecimentos básicos e complementares 
sobre reestruturação produtiva, trabalho, educação e condições de trabalho 
dos docentes.  
Serão tomadas como variáveis para análise do processo de flexibilização/
precarização do trabalho docente: a) A relação entre a instalação de novos 
Campi e de novos cursos com a contratação de docentes; b) As condições de 
contratação de professores substitutos; c) A adesão ao voluntariado e as 
condições de trabalho do voluntário; d) a distribuição de carga horária em sala 
de aula nos diversos níveis de ensino; e) As atividades de pesquisa e 
extensão que compõem a carga horária semanal; f) As atividades em 
programas oficiais, tendo em vista o Reconhecimento de Saberes e 
Competências – RSC, estabelecido pela Lei 12.772/12 e/ou a concessão de 
bolsa g) A organização do trabalho pedagógico tendo em vista o nível do 
aluno atendido e os critérios de “qualidade” do ensino; h) As condições de 
formação continuada; i) A organização coletiva dos docentes.  

Formam o universo desta pesquisa os docentes, equipes pedagógicas e 
coordenadores de recursos humanos dos Institutos Federais do Ceará, da 
Paraíba e do Pernambuco.  
Na coleta de dados buscaremos atingir 20% dos docentes, todas as equipes 
pedagógicas e os chefes dos setores de recursos humanos.  
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  
•   Análise de fontes bibliográficas primárias e secundárias  
•   Entrevista semiestruturada  
•  Questionários fechados  
•   Observação indireta.  
PERCURSO ANÁLITICO 
a) estudo bibliográfico; 
 b) análise da política de expansão dos institutos através de documentos 
disponibilizados em sites do MEC e dos IFs pesquisados, do Termo de 
Acordos e Metas e dos Planos de Desenvolvimento Institucional – PDI;  

c) coleta de dados, com visitas aos Campi incluídos na pesquisa, através de 
instrumentos como entrevistas semiestruturada, aplicação de questionários 
fechados e observação indireta ;  
d) organização e sistematização dos resultados.  


