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“ Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 

desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são 

pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-

los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 

dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos 

pássaros é o voo. 

 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O 

que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos 

pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não 

podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O 

voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. ”  

 

Rubem Alves 



 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho monográfico versa sobre o modelo educacional formal ofertado pelo Instituto 

Federal Fluminense Campus Campos - Centro e seus rebatimentos no cotidiano dos estudantes 

do 1º ano do curso de eletrotécnica integrado ao ensino médio, a partir dos resultados do projeto 

de intervenção intitulado “ A escola que a gente quer: reflexão sobre educação a partir do olhar 

dos alunos do 1º ano do curso de eletrotécnica integrado ao ensino médio do Instituto Federal 

Fluminense campus Campos-Centro”. O projeto teve como objetivo, identificar como tem se 

dado a relação dos estudantes com a escola, a partir da problematização do cotidiano 

experimentado pelos estudantes, a fim de identificar e compreender se a escola atual atende ao 

interesse dos estudantes em questão.  

 

Palavras-Chave: Educação Formal.  Estudantes. Instituto Federal Fluminense.  

 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 
This monograph deals with the formal educational model offered by the Fluminense Federal 

Institute Campus Campos - Center and its repercussions in the daily lives of the students of 1st 

year of electrotechnical course integrated into the high school, from the results of the 

intervention project entitled "The school we want: reflection on education from the eyes of the 

students of the 1st year of the electrotechnical course integrated to the high school of the 

Fluminense Federal Institute Campus Campos - Center", which aimed to identify how the 

relationship of the students has occurred with the school, from the problematization of the daily 

life experienced by the students, in order to identify and understand if the current school meets 

the interest of the students in question. 

 

Keywords:  Formal Educational. Students.  Fluminense Federal Institute.
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 INTRODUÇÃO 

 

   O período de estágio curricular obrigatório em Serviço Social no Instituto Federal 

Fluminense Campus Campos - Centro foi o momento de encontro com a temática da educação, 

gerou como fruto o projeto de intervenção intitulado A escola que a gente quer, aplicado como 

requisito da disciplina de estágio curricular obrigatório em Serviço Social, culminando no 

desejo em debruçar-me sobre o neste trabalho monográfico. 

O tema a ser discutido neste trabalho é fruto de questionamentos e inquietações acerca 

da realidade institucional do Instituto Federal Fluminense Campus Campos – Centro, no que 

diz respeito ao modelo de ensino ofertado e como o mesmo é percebido pelos estudantes do 1º 

ano, de uma das turmas do curso de eletrotécnica integrado ao ensino médio. 

Através da experiência interventiva realizada no Projeto Oficina de Formação, foi 

possível ter contato com os estudantes e tratar do assunto: escola (aprovação e estudos) e 

desinteresse pelos estudos. Observou-se, por parte dos estudantes, um misto de sentimentos 

gerados pelo ambiente escolar, que vão desde o sonho de ingressar na instituição, até a vontade 

de abandonar a instituição pouco depois do seu ingresso.  

A corrida para se tornar um indivíduo qualificado e “vendável” para o mercado de 

trabalho, a preocupação com o futuro profissional e tantas outras angústias que marcam o tempo 

presente, tornam a instituição um campo de disputa constante. Competitividade, meritocracia, 

desvalorização da singularidade dos sujeitos, forçando os indivíduos a se “encaixarem” no 

mesmo lugar, fazendo as mesmas escolhas, obedecendo ao que o mercado orienta, fragilizando 

a subjetividade, a humanidade, a solidariedade e a valorização do outro. Tal modelo educacional 

padroniza a vida, as relações e aspirações (CÁSSIO, 2019).  

No entanto, a criação dos Institutos Federais também representou um grande ganho para 

a educação pública. Atualmente, com 644 campi espalhados por todo o Brasil, as políticas e os 

programas que se deram minimamente com a expansão e a interiorização dos Institutos têm 

possibilitado um maior acesso de segmentos das classes subalternas à educação pública, gratuita 

e de qualidade oferecida pelos institutos. Contudo, não se pode desconsiderar a forma com que 

se dá o ingresso destes estudantes e a sua permanência na instituição.  

Com a mudança do perfil de alunos egressos nos Institutos, vê-se claramente a 

desigualdade educacional no cotidiano, pois alunos oriundos de escolas públicas, 

principalmente as periféricas, relatam sentir dificuldade em obter um bom desempenho 

acadêmico, o que dificulta a permanência destes e a conclusão do curso na instituição.  



13 

 

Uma das experiências mais marcantes que a então estagiária pôde presenciar foram 

casos de alunos oriundos de escolas públicas que, ao passarem por atendimento individual com 

assistente social e serem indagados a que atribuíam o baixo desempenho, respondiam que este 

era devido a uma base educacional fraca e ao nível de exigência do Instituto.   

Os estudantes que cursam o ensino médio integrado ao técnico estudam no período da 

manhã e tarde, cursando em média 20 disciplinas, muitas vezes com professores que não 

colaboram para que o processo de ensino-aprendizagem seja prazeroso.  

O dia a dia, a rotina, se torna desgastante e resulta, muitas vezes, em casos de 

adolescentes que tentam suicídio, fazem uso abusivo de remédios, a fim de manter um bom 

rendimento acadêmico, vivenciam a depressão, as crises de ansiedade, chegando muitas vezes 

a optar pelo cancelamento da matrícula (SODRÉ, 2017). 

Este trabalho monográfico versará sobre o modelo educacional formal ofertado pelo 

Instituto Federal Fluminense Campus Campos - Centro e seus rebatimentos no cotidiano dos 

estudantes do 1º ano do curso de eletrotécnica integrado ao ensino médio, a partir dos resultados 

do projeto de intervenção intitulado “A escola que a gente quer: reflexão sobre educação a partir 

do olhar dos alunos do 1º ano do curso de eletrotécnica integrado ao ensino médio do Instituto 

Federal Fluminense campus Campos-Centro”, que teve como objetivo discutir sobre o 

cotidiano dos estudantes na instituição, para que pudessem falar sobre como eles enxergam o 

tipo de educação que o IFF possui, os seus anseios e temores na vida acadêmica.  

O período de estágio VI foi marcado por desafios, entre eles, a aplicação do Projeto de 

Intervenção. Inicialmente, a estagiária planejou realizar o Projeto com título “A escola que a 

gente quer”, em três encontros, porém não foi possível, devido ao curto período disponível para 

a aplicação. Como forma de viabilizar a aplicação, sendo necessárias algumas mudanças, o 

projeto se tornou um subprojeto da Oficina de Formação, que é desenvolvida pela psicóloga do 

Instituto, pela assistente social supervisora, e pela Técnica em assuntos educacionais, todas 

essas profissionais são locadas na CAE- Coordenação de Apoio ao Estudante, setor responsável 

pela Assistência Estudantil no instituto, e pensam juntas o espaço da Oficina de Formação.  

O Projeto Oficina de Formação faz parte do Programa de Acompanhamento dos 

Estudantes Inseridos em Benefícios de Assistência Estudantil com Critérios Socioeconômicos 

do IFF. Configura-se como uma iniciativa importante, visto que a assistência estudantil não está 

restrita unicamente à oferta de bolsas, mas também comprometida com o acompanhamento 

acadêmico, social e psicológico dos estudantes, como exposto na Deliberação nº 24/2015, que 

dispõe sobre o Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense.  
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A escolha por trabalhar com a turma de eletrotécnica se deu devido ao trabalho que já 

vinha sendo desenvolvido pelo Projeto Oficina de Formação com a referida turma. Cabe 

colocar, que, uma das especificidades da turma de eletrotécnica observada pela profissional 

responsável pelo acompanhamento dos estudantes, foi o índice de reprovação muito elevado 

entre os estudantes. Com isso, a partir do reconhecimento dessa e de outras demandas pelas 

profissionais, teve início o Projeto Oficina de Formação, visando contribuir para a vida dos 

estudantes do Instituto no sentido de apoiá-los e se tornar um espaço de acolhimento e 

construção de outros modos para se estar na Instituição. 

O projeto teve como público os estudantes do 1º ano do curso de eletrotécnica integrado 

ao ensino médio, com idade entre 14 e 16 anos. 

A metodologia utilizada foi constituída por roda de conversa, confecção de cartazes e 

exibição do vídeo “O propósito de ir à escola”, que consiste num trecho do desenho animado 

Charlie Brown.  A fim de propiciar uma maior aproximação com a realidade experimentada 

pelos estudantes, de modo a descomplicar a abordagem de tais assuntos, estimulando a 

consciência crítica e leitura de mundo que fazem dos filmes e séries que tratam de expressões 

da questão social que compõem o ambiente educacional. 

A atividade ocorreu em julho de 2018, teve duração de 1h30 e foi realizada numa sala 

de aula do Instituto. Possibilitou que os alunos pudessem se expressar quanto aquilo que os 

afeta no cotidiano na escola, expressar os conflitos, desejos e singularidade, a fim de instigar a 

construção do pensamento crítico, pluralidade e estímulo ao exercício da cidadania e a 

importância de entender o seu papel e lugar. 

Diante dos resultados obtidos, este trabalho busca problematizar o que leva um 

estudante, que tem o sonho de ingressar numa Instituição tecnológica, a querer abandonar essa 

instituição e o que ora fora sonho se tornar fonte de conflitos. Essas são questões às quais 

buscaremos compreender.  

É importante dizer que a análise feita se deu nos limites inerentes do projeto de 

intervenção. Trata-se do retrato de uma realidade marcada por inúmeras contradições. No 

entanto, entendemos que, ainda assim, apresenta uma série de possibilidades de reflexões acerca 

de como se constitui o ambiente educacional e suas implicações na vida dos estudantes.   

Este trabalho está dividido em dois capítulos. Além desta introdução e das considerações 

finais. No primeiro capítulo, faremos um breve resgate sobre a história da educação no Brasil, 

situando o início da educação formal e seus desdobramentos.   

No subitem 1.1 iremos adentrar no ambiente educacional que foi lócus da intervenção 

realizada no período de estágio curricular obrigatório em Serviço Social, o Instituto Federal 
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Fluminense Campus Campos Centro, e que deu origem a esse trabalho monográfico, buscando 

compreender o modelo de educação ofertado. Como aponta Frigotto (2011), há tipos de 

educação, a educação pensada para a classe burguesa ou classe dirigente e a educação pensada 

para a classe subalterna. A educação pensada para a classe burguesa caminha em direção a 

formar indivíduos para assumirem cargos de direção, organização e comando. Diferente da 

educação para a classe subalterna, que é uma escola mais prática, restrita, adestradora para 

aqueles que estão sendo destinados ao trabalho manual ou de execução. Diante disso, fez-se 

necessário um olhar mais atento à realidade institucional, o seu caráter, suas influências e 

interesses.  

No capítulo 2 apresentaremos a atividade interventiva realizada com estudantes do 

primeiro ano do curso de eletrotécnica integrado ao ensino médio do Instituto Federal 

Fluminense Campus Campos Centro. 

No subitem 2.1 abordaremos a relação dos estudantes com a escola, a partir da produção 

dos grupos responsáveis por construir o projeto “A escola que temos”, a fim de identificar e 

compreender alguns dos elementos que constituem essa relação de conflito que vai do sonho ao 

desinteresse, experimentada pelos estudantes, a fim de identificar se a escola atual atende aos 

interesses desse.  

 No subitem 2.2 abordaremos a escola desejada por esses estudantes, a partir da análise 

dos depoimentos e dos elementos presentes na produção de cartazes que foram desenvolvidos 

pela turma na atividade interventiva, pelos grupos “A escola que queremos”, a fim de identificar 

a concepção de escola desejada por esses sujeitos.   

 

1. UMA BREVE INTRODUÇÃO AO MODELO DE EDUCAÇÃO FORMAL 

E SUA RELAÇÃO COM O SISTEMA CAPITALISTA 

  

Neste primeiro capítulo faremos um breve resgate histórico da educação brasileira, 

situando a origem da educação formal, localizando em que chão ela está, seus objetivos iniciais 

e desdobramentos, reformas, até chegar ao modelo educacional vigente. O capítulo também 

aborda a relação entre educação e o sistema capitalista, a partir da necessidade de formação da 

mão de obra em nome do desenvolvimento econômico do país.  

Desde o primeiro documento de política educacional em 1548, passando pela criação da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1961 (SAVIANI, 2010) e 

mais tarde, 2007, pela instituição do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), a educação 
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passou por diversas transformações.  No período Imperial (1822-1889), segundo Machado 

(2011), o imperador, os deputados, os ministros, entre outros sujeitos ligados ao governo e à 

intelectualidade faziam menção à precariedade da educação. O debate que se seguiu sobre a 

educação, na década de 1830, colocava-a como uma tarefa importante do governo central.  

A partir do reconhecimento da necessidade de avanços na educação brasileira - visto 

que esta era considerada como forma de fortalecimento do Estado, o qual designava à escola a 

missão de contribuir para a unidade nacional, mediante a unificação da língua e preparo do 

eleitor-cidadão e do cidadão-trabalhador (MACHADO, 2011), o poder público iniciou o 

processo de pensar a educação. No entanto, os avanços naquele momento histórico não foram 

muito significativos no que diz respeito à sistematização da educação em todos os anos do 

ensino, ou seja, não foi trabalhado um planejamento geral para estruturar a educação brasileira.  

Desta forma, a educação se manteve relegada à esfera privada até 1834 (CHIZZOTTI, 

2005, p.50 apud MACHADO, p.158). Sendo assim, não atendia a todos, possibilitando o acesso 

de quem poderia pagar por ela. O que se estabelece como uma problemática e aponta para a 

desigualdade de acesso e oportunidades.  

Em 1837, houve a criação do Colégio Pedro II. Localizado na cidade do Rio de Janeiro, 

o Colégio hoje faz parte da Rede Federal de ensino, junto com os Institutos Federais de 

Educação Ciência e Tecnologia, como disposto na Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia.   

A criação do Colégio Pedro II deu-se com o objetivo de alongar a formação escolar, de 

modo a melhor preparar os quadros da elite nacional. Estabelecido sob a forma de um internato 

masculino, deveria ser capaz de formar homens para postos da alta administração, possuindo 

regras claras, para que os alunos conhecessem as vantagens da obediência e da subordinação1 

(GONDRA; SCHULER, 2008, p. 127 apud MACHADO, 2011, p. 163) 

 Com isso, é possível observar que a educação no Brasil não surge com o objetivo de 

ser ofertada para a emancipação dos indivíduos, uma educação popular e de qualidade para 

todos. Desde esse período, a educação para as massas se dava de modo a adestrá-las, já para as 

camadas dirigentes, era direcionada para assumir altos postos. Segundo Machado (2011), a 

educação ofertada à massa era carregada de disciplina, as matérias escolares eram ligadas à 

moral, a ordem, a fim de disciplinar. 

 
1 Apesar de haver distinção entre a educação ofertada para a classe dominante e a educação das classes 

trabalhadoras, isso não significa ausência de rigidez ou de hierarquia nos processos educativos. 
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É possível observar a presença de uma concepção moral na educação no Brasil, tendo 

como objetivo a formação do indivíduo para o trabalho e deveres, não uma educação para a 

cidadania no seu sentido amplo, apenas no âmbito eleitoral, visto que um dos papéis atribuídos 

à educação naquela época era preparar, como coloca Machado (2011), o eleitor-cidadão.  

A oferta desse modelo educacional resulta na utilização das massas como instrumentos 

para produção de consenso, visto que não promovia a reflexão crítica do indivíduo sobre a sua 

realidade. 

 
Entendia que o ensino de cultura moral e cultura cívica era muito importante e deveria 

fazer parte do plano escolar por ter uma influência civilizadora. Dada sua importância, 

todas as matérias de estudo teriam, dentre seus objetivos, que ressaltar a ação 

moralizadora. O professor tinha papel fundamental, pois era o eixo, a força onipotente 

de toda educação moral. O conteúdo escolar proposto girava em torno do ensino da 

ciência elementar, associado ao sentimento geral de amor à pátria e ao trabalho 

(MACHADO, 2011, p. 174). 

 

A escola era considerada importante para o período de modernização que o país estava 

entrando, onde, como aponta Machado (2011), tímidos esforços estavam sendo feitos para a 

criação da indústria nacional. Continuava-se dependente dos manufaturados estrangeiros e a 

economia caracterizava-se pela produção monocultora em grandes propriedades de terra.  

Por isso, estimulava-se o amor pelo trabalho e à pátria, defendendo os interesses da 

classe dominante, em nome do desenvolvimento.  Sendo assim, a preocupação com a educação 

no que diz respeito à sua extensão se dava devido à necessidade de responder às mudanças que 

estavam ocorrendo na sociedade, como o trabalho livre e o início da urbanização.  

Com o fim da escravidão, surge então a preocupação com a educação a ser ofertada para 

esta parcela da população, até então alijada do acesso à educação no país, como coloca 

Machado:  

A transição do trabalho escravo para o livre desencadeou uma preocupação com a 

educação do liberto, para “ensinar-lhe” a moral necessária para desenvolver o amor 

ao trabalho, garantir o desempenho de seus deveres de cidadão quando o sufrágio 

fosse estendido a todo cidadão brasileiro. Desse modo, antes da promulgação da Lei 

do “Ventre Livre”, em 1871, já havia a preocupação com a educação dos filhos do 

trabalhador livre e pobre, sobretudo com a educação dos filhos do escravo, chamados 

de ingênuos. Essa Lei previa que os senhores de escravos deveriam se encarregar da 

educação dessas crianças (MACHADO, 2011. p.168). 

 

Contudo, a preocupação que se coloca no que diz respeito à educação daqueles que 

foram escravizados é pautada na conformação e meramente para o exercício dos deveres, não 

tem caráter de uma educação para a autonomia.   
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A partir 1891 ficou estabelecida na Constituição a educação para todos, e atribuiu-se 

aos Estados a organização de seus sistemas de ensino e à União poder sobre a organização do 

sistema de ensino do Distrito Federal.  

Diante disso, é possível afirmar que o processo de organização do sistema educacional 

do Brasil, em especial a delimitação acerca da educação pública, deu-se de forma gradual, a 

partir de reformas propostas ao longo dos anos, resultado de correlações de forças, o que 

viabilizou pequenos avanços, como a sistematização, organização e planejamento da política 

de educação no país, bem como a responsabilidade do Estado na criação das escolas públicas, 

com o objetivo de difundir o ensino.  

 

[...] foi com a proclamação da República que a escola pública, entendida em sentido 

próprio, se fez presente na história da educação brasileira [...] a escola pública 

propriamente dita é aquela organizada e mantida integralmente pelo Estado e 

abrangendo todos os graus e ramos de ensino. Se se trata de escolas organizadas e 

mantidas pelo Estado, isso significa que cabe ao Poder Público responsabilizar-se 

plenamente por elas, o que implica a garantia de suas condições materiais e 

pedagógicas (SAVIANI, 2010, p.29). 

 

Em 1909, surgem as Escolas de Aprendizes e Artífices, por iniciativa do então 

presidente Nilo Peçanha, com o objetivo de preparar as massas para aprender funções manuais, 

a fim de atender às requisições da indústria daquele tempo e inserir a parcela oriunda do trabalho 

escravo no trabalho livre.  

Até 1930, como aponta Saviani (2010), a base econômica que prevaleceu no país foi 

uma sociedade de tipo tradicional, com uma economia de base agrícola, centrada numa 

monocultura de exportação representada pela agricultura cafeeira como base material do 

controle político que era exercido pela oligarquia dos “barões do café”. Somente após a 

revolução de 1930, é que se rompe com o domínio da oligarquia cafeeira e o país entra, então, 

num processo de industrialização e urbanização, configurando-se o fenômeno da modernização 

social.  

 
O desenvolvimento capitalista, tendo por núcleo central da acumulação a economia 

cafeeira, traz contraditoriamente, em seu interior, o aprofundamento da 

industrialização, a urbanização acelerada, com a diferenciação social e diversificação 

ocupacional resultantes da emergência do proletariado e da consolidação dos estratos 

urbanos médios (IAMAMOTO; CARVALHO, 2009).  

 

É neste contexto que a educação passa a ser reorganizada a fim de atender às demandas 

das grandes indústrias e os interesses da burguesia industrial.  
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Expressão disso foi a criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho 

(IDORT), que marcou a reorganização da educação, tendo orientação decisiva no que se referia 

ao ensino profissional (SAVIANI, 2010).  

Ainda na década de 1930, começou a ser discutido, por alguns educadores, um novo 

modelo de escola, a Escola Nova. A proposta surgia como uma alternativa para melhorar o 

sistema educacional. Tinha como objetivo romper com o modelo vigente naquela época, e 

pautava-se em um discurso humanizador.  

 
[...] Outubro de 1930, começou a desenhar-se uma determinada feição da Escola 

Nova, apresentada por meio de um discurso humanizador [que colocava em primeiro 

plano o] indivíduo como parte integrante da coletividade” (CUNHA, 2000, p. 262 

apud CUNHA,2010, p. 266); um escolanovismo que, reconhecendo a influência da 

sociedade sobre o indivíduo, concebia a sociedade como resultante das “[...] 

inclinações das personalidades individuais, [e estas, por sua vez, como lapidadas no] 

convívio propiciado pelos agrupamentos sociais (CUNHA, 1995, p. 58 apud CUNHA, 

2010, p. 266). 

 

No entanto, “o modelo da Escola Nova no seu formato original não obteve êxito, tendo 

passado por mudanças que deram à luz uma nova pedagogia, uma pedagogia do Estado Novo, 

que exprimia os fins previstos para a educação, em sintonia com a filosofia do regime” 

(CUNHA, 1989 apud CUNHA, 2010).  

Sendo assim, ganhou nova roupagem dentro do governo de Getúlio Vargas, a fim de 

atender aos interesses econômicos daquele momento. Apesar da educação ter tido um lugar de 

destaque nos discursos do então presidente Getúlio Vargas e ter sido tratada como um problema 

nacional, houve um reforço da educação direcionada à moral.  

 
[...] A educação ocupa um lugar importante nos discursos oficiais. Neles, destacam-

se certos temas que, mesmo não construindo um programa educacional estruturado, 

acentuar-se-ão, à medida que se acentua o caráter autoritário do regime. Ao mesmo 

tempo, tanto no discurso quanto na legislação, esses temas evoluirão sempre no 

mesmo sentido: colocar o sistema educacional a serviço da implantação da política 

autoritária. São os seguintes: a concepção da educação como problema nacional, a 

ligação entre educação e saúde e a ênfase na educação moral (HORTA, 2010 p. 282). 

 

A concepção da educação como “problema nacional” servirá para justificar uma 

intervenção cada vez maior do Governo Federal em todos os níveis de ensino e uma crescente 

centralização do aparelho educativo. Tal concepção vai se acentuar a partir de 1935, quando a 

educação deixará de ser considerada “problema nacional”, passando agora a ser tratada como 

“problema de segurança nacional”, propiciando o aumento do interesse de setores militares pelo 

sistema educativo a partir desse momento (HORTA, 2010).  

Este tipo de educação proposto pelo Estado trazia rebatimentos diretos aos professores 

e à sua formação.   
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[...] O Estado deveria atuar na preparação dos professores, essencialmente por meio 

de uma “educação política” capaz de criar neles uma “mentalidade” que os levasse a 

orientar a sua ação sobre os alunos no sentido de discipliná-los, subordiná-los e 

enquadrá-los no pensamento do Estado (HORTA, 2010, p. 299).  

 

As reformas advindas da década de 1930 resultaram mais tarde, em 1942, na criação do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e nas leis orgânicas que passariam a 

regulamentar o ensino industrial, secundário e comercial (SAVIANI, 2010).  

 
O SENAI será assim um misto de dois processos históricos de qualificação da Força 

de Trabalho. Combinará - para a reprodução da Força de Trabalho enquanto tal - a 

violência simbólica do sistema escolar com a coerção e o autoritarismo das unidades 

de produção. O empresariado confiará aos verdadeiros educadores a tarefa de 

aprimoramento dos atributos morais e cívicos da juventude operária. Estes deverão - 

juntamente com a qualificação técnica - tentar inculcar os requisitos psicossociais 

necessários à reprodução da ordem capitalista industrial, isto é, produzir o operário 

ajustado a esse estágio de desenvolvimento da formação econômico-social brasileira 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009). 

 

Dada a ampliação dos processos de urbanização e industrialização no Brasil, de forma 

crescente desde os anos 30 do século XX, a educação formal passou a assumir um lugar de 

destaque nas novas relações sociais como aponta Sanfelice (2011), mais tarde se configurando 

como um importante instrumento na Ditadura:  

 
A política educacional dos governos militares pode, então, ser definida como a política 

da modernização conservadora e que expressou: o autoritarismo dos mandatários (os 

docentes, as resistências das universidades, o movimento estudantil foram calados); a 

subordinação a um modelo econômico excludente e, portanto, elitista, de 

privilegiamento do grande capital; o tecnicismo burocrático (as medidas em geral não 

contaram com a participação dos educadores); a mentalidade empresarial no campo 

da educação assaltada por princípios de eficiência, produtividade, racionalidade e 

economia de recursos (SANFELICE, 2010, p. 336). 

 

Nesse período, uma das reformas na política educacional foi a instituição da disciplina 

de Moral e Cívica enquanto obrigatoriedade, em todos os níveis de ensino. Os responsáveis por 

ministrar tal disciplina eram preferencialmente religiosos e militares (CUNHA, 2010). A 

disciplina visava o enquadramento dos sujeitos, ligando a moral a esfera da religião, tratando 

tudo o que questionasse essa concepção, como uma ameaça, ou seja, tinha o papel de frear o 

avanço de concepções críticas acerca da realidade, dessa forma, tudo o que questionasse a 

ordem vigente, era tratado dessa maneira. Como coloca Cunha :      

 

a ideia subjacente era a de que se impunha “enfrentar o desafio maior do século, em 

que as nossas mais caras tradições democráticas e cristãs se veem ameaçadas pelo 

materialismo marxista.” (ARRUDA, 1980, p. 158 apud CUNHA,  2010, p. 204). Em 

consequência, a “infiltração comunista” foi responsabilizada pela “queda nos padrões 
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de comportamento social”, a qual deveria ser combatida pelo ensino da Moral e do 

Civismo (CUNHA, 2010, p. 204).  

 

Nos anos 70, o sistema capitalista enfrentou uma crise aguda no que tange a sua forma 

de acumulação, ocasionando mudanças no interior do padrão de acumulação, levando à 

reestruturação produtiva.  

Segundo Antunes (2007), a crise estrutural do capital resultou na implementação de um 

vasto processo de reestruturação com o objetivo de recuperar seu ciclo reprodutivo e, ao mesmo 

tempo, repor seu projeto de dominação societal, gerando transformações no processo de 

reprodução assumindo novas formas de acumulação, entre elas, as formas de acumulação 

flexível, formas de gestão organizacional e avanço tecnológico, “[...] as forças do capital 

conseguiram reorganizar-se, introduzindo novos problemas e desafios para o mundo do 

trabalho, que se viu, a partir de então, em condições bastante desfavoráveis” (ANTUNES, 2007, 

p. 46). 

Com isso, identifica-se uma forte influência dos organismos multilaterais no modelo 

educacional proposto, a partir do estabelecimento do que a instituição educacional deve 

produzir, como forma de gerar uma maior acumulação ao sistema capitalista.  

 

A educação, que tenderia, sobre a base do desenvolvimento tecnológico propiciado 

pela microeletrônica, à universalização de uma escola unitária capaz de propiciar o 

máximo de desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos e conduzi-los ao 

desabrochar pleno de suas faculdades espirituais, é colocada, inversamente, sob a 

determinação direta das condições de funcionamento do mercado capitalista (...) 

“concepção produtivista de educação” que domina o panorama educativo da segunda 

metade do século XX (SAVIANI, 2005, p. 22). 

 

Tal mudança afetará a educação e as exigências que lhes são impostas, e influenciará 

significativamente a educação no Brasil e o modelo de educação tecnológica, buscando 

responder às necessidades colocadas pelo mercado.  

O breve resgate acerca da trajetória histórica da educação no Brasil nos possibilita 

perceber como a educação, assim como todas as outras áreas da sociedade, bem como a forma 

de sociabilidade, reverberam a ordem social vigente. No seguinte subitem buscaremos 

apresentar como esta se manifesta no modelo de educação ofertado pelo Instituto Federal 

Fluminense Campus Campos Centro.  
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1.1 O modelo de educação formal tecnológica no IFF Campus Campos Centro 

 

Neste subitem discutiremos brevemente acerca do modelo de educação tecnológica 

ofertado pelos Institutos Federais, tendo como parâmetro documentos oficiais que orientam, 

direcionam e caracterizam esse modelo educacional, tendo como lócus o Instituto Federal 

Fluminense Campus Campos Centro. Para isso, faremos um breve resgate histórico do 

surgimento do Instituto, o propósito da sua criação e o seu funcionamento hoje.  

Conforme apontado anteriormente, em 1909, por meio do Decreto n.º 7.566 foram 

criadas as Escolas de Aprendizes e Artífices. O Decreto sancionou a implantação das Escolas 

de Aprendizes Artífices nas capitais dos Estados com maior capacidade de absorção de mão de 

obra, em atendimento àqueles que buscavam novas alternativas de empregabilidade nos espaços 

urbanos. Excepcionalmente, a do Estado do Rio de Janeiro seria instalada em Campos, cidade 

do Norte Fluminense, em janeiro de 1910, devido às articulações político-partidárias para a 

época, assumindo, desde esse tempo, importância significativa para a região (PDI, 2018).  

O direcionamento do modelo educacional ofertado tinha como objetivo, segundo 

exposto no Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, formar operários e contramestres, 

ministrando o ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários, sendo ofertadas oficinas 

de trabalho manual ou mecânico que fossem convenientes e necessárias no Estado onde a escola 

estivesse inserida, consultando, quando possível, as especialidades das indústrias locais.  

Com isso, é possível observar que com o ingresso do país no período de industrialização, 

surgiu a demanda para a ocupação dos postos de trabalho nas indústrias, e então, a resposta 

surge a partir de um novo direcionamento para a educação das massas, uma educação a 

qualificação das classes subalternas à mão de obra especializada, a fim de atender as demandas 

colocadas pela indústria. 

 
[...] com o amadurecimento da sociedade urbano-industrial, a educação escolar 

direcionou-se para formar os quadros necessários da força e trabalho, sejam o operário 

de novo tipo e os quadros intermediários e burocráticos, sejam seus dirigentes ou 

intelectuais formuladores e divulgadores de sua ideologia (PDI, 2018, p. 57). 

 

O Instituto Federal Fluminense, Campus Campos Centro possui caráter público federal, 

no âmbito da Rede de Educação Tecnológica, como apresentado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, fundado em 1910 (enquanto Escola de aprendizes e artífices), por iniciativa do 

então presidente Nilo Peçanha. Em 1941 as Escolas de Aprendizes Artífices passam a se chamar 

“Liceu Industrial” e, posteriormente, Escolas Técnicas Industriais, no período em que ocorria a 

“Reforma Capanema”, de 1942. Esta ramificou o ensino em ramos secundários e técnicos; 
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sendo que os ramos técnicos não tinham acesso ao ensino superior. Em 1959 as escolas técnicas 

tornam-se Escolas Técnicas Federais, que passam a ministrar cursos superiores em 1998, e em 

1999 eleva seus status para “CEFET”, ocorrendo alterações significativas em 2007 (PDI, 2011, 

p. 19- 29). 

 Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2018), no período em que era 

Escola de Aprendizes e Artífices, a educação que se forjava decerto se prendia mais à 

preocupação de atuar como um dispositivo de controle social em relação ao segmento da 

sociedade que atendia o proletariado, pessoas consideradas como potenciais adquirentes de 

vícios e hábitos considerados perigosos para a sociedade e danosos a construção da nação. Após 

passar por mudanças, atrela-se às políticas de desenvolvimento, com interesse voltado para o 

crescimento e consolidação da indústria, passando a oferecer além do primário, o 1º ciclo do 2º 

grau, o que significava cursos industriais básicos.  

Em dezembro de 2008, a partir do Decreto nº 11.892, criam-se os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, num processo de expansão da Educação Profissional e 

Tecnológica, entre eles, o então Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense (PDI, 2018). Com isso, as instituições que nasceram em 1909, enquanto Escola de 

Aprendizes e Artífices, passaram a ser Institutos Federais. Houve ainda a criação de novos 

Institutos num processo de interiorização das unidades de ensino, com a oferta de diferentes 

modalidades de cursos. O IFF Campos passou a ser o principal formador de mão de obra para 

as empresas que operavam na bacia de Campos. Mais tarde, passou por uma reformulação 

curricular visando à formação do cidadão-trabalhador, aliada a um trabalho educativo voltado 

para o desenvolvimento local e regional, a fim de formar e qualificar profissionais para 

diferentes setores da economia, em articulação com os setores produtivos e sociedade (PDI, 

2018).  

A criação dos Institutos Federais representou um grande ganho para a educação pública, 

atualmente com 644 campi espalhados por todo o Brasil (BRASIL, 2018), contudo, faz-se 

necessário pensar sobre a natureza da instituição e em como tem sido constituído o ambiente 

da educação tecnológica, o que ele tem gerado não apenas em nível de qualificação para o 

mercado de trabalho, mas os impactos desse modelo educacional na vida dos estudantes, o que 

buscaremos apresentar no capítulo seguinte deste trabalho, a partir da experiência interventiva 

do projeto “A escola que a gente quer”, que teve como público, estudantes do curso de 

eletrotécnica integrado ao ensino médio, do Instituto Federal Fluminense Campus Campos 

Centro.  
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2. A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE QUEREMOS: O OLHAR 

DOS ESTUDANTES DO 1° ANO DO CURSO DE ELETROTÉCNICA INTEGRADO 

AO ENSINO MÉDIO DO IFF 

 

Após percorrer uma breve trajetória de aproximação à história da educação no país e de 

caracterização do modelo educacional do Instituto Federal Fluminense Campus Campos 

Centro, ambiente educacional que foi lócus de projeto interventivo realizado no período de 

estágio curricular obrigatório, neste capítulo iremos adentrar na instituição a partir da ótica dos 

estudantes. Buscaremos identificar e analisar quais as suas percepções sobre o cotidiano 

educacional vivido, a fim de perceber se a escola atende aos interesses e necessidades dos 

estudantes do curso de eletrotécnica integrado ao ensino médio, bem como, qual a escola 

desejada por esses.  

A execução do projeto de intervenção intitulado “A escola que a gente quer”, a ser 

discutido neste capítulo deu-se por meio da Oficina de Formação. Elaborada em 2016, a Oficina 

é desenvolvida por três profissionais da Coordenação de Apoio ao Estudante – CAE e tem como 

objetivo constituir-se em um espaço de abertura de diálogo com estudantes para que possam se 

colocar e discutir questões que o cotidiano, muitas vezes, não permite. Dentro do cronograma 

de encontros previstos com a turma, foi disponibilizado um encontro para a aplicação do projeto 

de intervenção.   

O projeto de intervenção teve como proposta conduzir estudantes do curso de 

eletrotécnica integrado ao ensino médio a um processo de reflexão sobre a escola, discutindo 

dois assuntos que foram levantados por eles em um dos encontros da Oficina de formação: 

escola (aprovação e estudos) e desinteresse pelos estudos.  

O encontro aconteceu em julho de 2018, no Instituto Federal Fluminense Campus 

Campos Centro e contou com a participação de 28 estudantes do curso de eletrotécnica 

integrado ao ensino médio, além da estagiária de Serviço Social, da assistente social e 

supervisora acadêmica, da Técnica em Assuntos Educacionais e de uma bolsista, todas ligadas 

à Coordenação de Apoio ao Estudante.  

 Com aproximadamente 7.000 alunos, oito modalidades diferentes de cursos e diferentes 

áreas do conhecimento, que produzem diferentes atividades, o Instituto Federal Fluminense 

Campus Campos Centro é uma instituição vista como uma oportunidade educacional para 

muitos adolescentes e jovens da região por ser uma instituição pública, de qualidade e que os 

prepara para o mercado de trabalho.  
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Marcada pela diversidade, indagamo-nos se esta é percebida e estimulada no cotidiano 

educacional. A escola tem sido um espaço interessante para os estudantes? A escola atual atende 

ao interesse dos estudantes? Qual tipo de experiência ela tem produzido para os estudantes? 

São perguntas que nortearão a dinâmica desse capítulo, sem a pretensão de estancar o debate, 

visto que há muito a ser discutido e pensado sobre o assunto em questão. 

 

 

2.1 Entre a realização de um sonho e o desinteresse: a relação de conflito dos 

estudantes com a escola 

 

Entendendo o protagonismo dos estudantes no decorrer deste trabalho, abordaremos a 

produção realizada por esses, a fim de compreender como percebem a escola e qual a relação 

entre o sonho e o desinteresse.  

 A atividade interventiva realizada com os estudantes foi dividida em dois momentos. 

No primeiro momento, foi apresentado o vídeo “O propósito de ir para a escola”, um trecho de 

um dos episódios do desenho Charlie Brown, que promove uma reflexão sobre a pressão 

vivenciada pelo estudante, com relação ao sistema educacional que supervaloriza as notas. 

Após a exibição do vídeo, foram feitas duas perguntas disparadoras aos estudantes. A 

primeira foi se percebiam esse mesmo tipo de cobrança no cotidiano, ou seja, se correspondia 

à realidade vivida por eles no Instituto e a segunda foi se consideravam a nota capaz de medir 

o intelecto. Foi consenso entre todos os presentes de que sim, que percebem o mesmo tipo de 

cobrança no instituto.  Além disso, um dos estudantes, além de concordar, ressaltou que apesar 

de haver esse tipo de cobrança em todas as disciplinas, em algumas disciplinas, isto é algo que 

acontece com mais frequência.  

No que diz respeito à relação da nota com o intelecto, assim como na primeira pergunta, 

houve consenso entre os presentes, que disseram não considerar a nota como elemento capaz 

de medir o intelecto. Um dos estudantes declarou: “A nota não define o aprendizado, o que mais 

importa é aprender, não apenas tirar boas notas”. 

 No segundo momento da atividade proposta, os estudantes foram divididos em cinco 

grupos, cada grupo contou com uma média de cinco a seis pessoas. Três grupos ficaram 

responsáveis por construir o projeto “A escola que temos”, e dois grupos responsáveis por 

construir o projeto “A escola que queremos”. Neste subitem traremos das produções dos grupos 

responsáveis pela construção do projeto “A escola que temos”.  
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A fim de que este momento de construção fosse coletivo, plural e uma experiência que 

fortalecesse o exercício do protagonismo destes, foi disponibilizado como material de apoio 

para cada grupo: uma folha de papel pardo, pilotos, giz de cera, revistas e tesoura. Após a 

formação dos grupos, a então estagiária explicou a atividade, a ser desenvolvida por meio da 

confecção de cartazes.  

Inicialmente os estudantes tiveram um pouco de dificuldade para compreender como a 

atividade aconteceria e se mostraram inseguros quanto ao conteúdo e forma de apresentação 

das ideias no cartaz. A todo momento mostraram-se preocupados com o que poderia ou não ser 

feito. Com isso, foi possível perceber a dificuldade dos estudantes desempenharem atividades 

que trabalham a subjetividade para a autonomia, podendo isso ser atribuído ao caráter da 

educação que lhes é ofertada no cotidiano, como define Frigotto (2011), restrita e adestradora. 

 No entanto, apesar de terem encontrado tal dificuldade, todos os grupos conseguiram 

construir os cartazes e fizeram uso dos recortes de revistas para a sua confecção, bem como dos 

outros materiais disponibilizados.  

Após a conclusão da confecção dos cartazes, os estudantes se organizaram, a fim de dar 

início às apresentações. Algumas das questões apresentadas pelo primeiro grupo trouxeram 

críticas ao modelo de ensino da instituição, por meio de alguns recortes. Entre eles, um dizia: 

“O ponto fraco do ensino forte: Por que as escolas tradicionais - as primeiras colocadas nos 

exames nacionais de avaliação - podem causar danos emocionais aos alunos”, tendo como 

descrição: “Rigor, competição e disciplina nunca foram tão valorizados na educação e nunca 

geraram tantos adolescentes frustrados, infelizes e doentes”. (Grupo 1. “A escola que temos”)  

Os estudantes também relataram a existência da cobrança excessiva nos estudos e o 

quanto tal cobrança afeta a saúde mental dos mesmos, chegando a fazer o seguinte relato na 

apresentação:  

 
Por causa da pressão. O ensino aqui é muito bom, mas ao mesmo tempo deixa a gente 

muito preocupado com o que pode acontecer, muito cheios de coisas pra pensar e isso 

causa danos emocionais, tem gente que fica em depressão. (Grupo 1. “A escola que 

temos”) 

 

Outros elementos apontados pelos estudantes como parte da realidade atual 

experimentada por eles na instituição foram: o recorte de revista que tinha por título: “A pressão 

por boas notas pode causar estresse e doenças emocionais. E não garante sucesso no futuro.”, 

carga horária “pesada”, representada pela figura de um relógio grande, e acúmulo de provas, 

exercícios e matérias para serem estudadas.   
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Em contrapartida, os estudantes colocaram também recortes de revistas com figuras 

ligadas a esportes, medalhas e como descrição de uma dessas imagens colocaram: “Da nossa 

escola saem atletas, temos oportunidades de diferentes tipos de modalidade, trazendo medalhas 

para a nossa instituição”. No mesmo campo, colocaram as seguintes palavras recortadas: 

“opções”, “variadas” e “orgulho”. (Grupo 1. “A escola que temos”) 

 

Figura 1: Cartaz “A escola que temos”, Grupo 1 

 

                  Fonte: Autor 

 

Já o Grupo 2, dividiu o cartaz em dois blocos. O primeiro foi intitulado pelos estudantes 

como “bom” e teve como elementos de recortes de revistas: curso de segurança do trabalho, 

diversidade, confiança em alta, multidisciplinar, formação abrangente e exigente, grade de 

cursos, além das seguintes frases: “o curso visa formar um profissional com ampla capacidade 

de evitar concorrências”, recorte de revista “design, performance, valor” e figura aparentemente 

relacionada ao curso de arquitetura (Grupo 2. “A escola que temos”). 

 No segundo lado, colocado como “ruim”, apareceram as seguintes questões: abusos e 

equívocos, desafios pela frente, carga horária muito alta, recorte de revista com imagem 

representando dor no pulso, tendo como descrição: “quando se copia demais”. Entre os dois 

blocos foi colocado recorte de revista representando o acesso à internet, de acordo com os 

alunos, devido à baixa qualidade da conexão (Grupo 2. “A escola que temos”).  
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Figura 2: Cartaz “A escola que temos”, Grupo 2 

 

             Fonte: Autor  

 

  O Grupo 3, diferente dos dois primeiros, não apontou elementos negativos da 

instituição. O cartaz produzido teve como elemento central o conhecimento, tendo como título: 

“Escola de oportunidades”. Uma das figuras recortadas pelos estudantes foi a ilustração de uma 

pessoa em evidência, de frente para algumas pessoas que estavam como que o assistindo, e na 

descrição, os estudantes colocaram: “absorver os melhores conhecimentos dos professores” 

(Grupo 3. “A escola que temos”) 

 

Figura 3: Cartaz “A escola que temos”, Grupo 3 

 

             Fonte: Autor 
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 A partir das reflexões apresentadas por este grupo foi possível perceber claramente a 

hierarquização ainda presente na relação professor x aluno, onde o professor é visto como 

detentor do conhecimento e o estudante é aquele para quem o conhecimento é transferido, não 

sendo sujeito, mas apenas um depositório de informações. 

 Outro recorte feito pelo grupo foi a figura de um foguete em miniatura em direção a um 

cérebro, que teve como descrição, “Bomba de conhecimentos”. Os estudantes também fizeram 

recorte de revista que fazia alusão à diversidade e teve como mensagem final: “Você pode cada 

vez mais. Não se limite a poucos conhecimentos! ” Também esta apresentação do grupo se 

mostrou bastante fincada na lógica de reprodução do modelo educacional formal, no qual os 

estudantes são tidos como receptores, não como sujeitos ativos no processo educacional.  

O resultado da produção dos grupos na atividade interventiva apontou uma realidade 

institucional que tem contribuído para o adoecimento em lugar de produzir saúde. Visto isso 

quando, por exemplo, como coloca Sodré (2017):  

 
O discurso de muitos educadores do Instituto é por vezes no sentido de incentivar a 

competição, não acolher as demandas dos alunos, é prática recorrente até mesmo 

dificultar a vida dos alunos, e o quanto isso os despotencializa, os paralisa em diversas 

situações. O que é produzido, e o que eles trazem muitas vezes em seus discursos são 

questões relacionadas à ansiedade, depressão, automutilação, pensamentos suicidas, 

desânimo entre tantas outras coisas (SODRÉ, 2017, p.32) 

 

As questões levantadas pelos estudantes se dão como um convite ao reconhecimento da 

realidade a qual estão submetidos no cotidiano educacional, colocando como uma das principais 

necessidades, repensar acerca da saúde da escola, o que ela tem produzido. 

Os estudantes inseridos na modalidade de ensino médio integrado ao técnico, 

adolescentes entre 15 e 17 anos, têm carga horária média de aula de 10h por dia, de segunda a 

sexta-feira e cursam anualmente em média 20 disciplinas. A partir do acompanhamento dos 

atendimentos a estudantes, os quais a então estagiária participou no período de estágio 

curricular obrigatório na instituição, foi possível perceber, por parte dos estudantes, uma rotina 

desgastante, principalmente para os que são oriundos de escolas públicas periféricas, 

culminando em crises de ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e uso abusivo de remédios 

a fim de manter um bom rendimento acadêmico, e algumas vezes ocasionando, até mesmo, na 

evasão e cancelamento de matrícula por parte desses estudantes.  

Alguns eventos com temáticas pertinentes acontecem no IFF, mas a participação dos 

estudantes é quase sempre baixa, possivelmente devido a falta de tempo, pois a carga horária a 

qual estão submetidos é alta e são poucos os professores que abrem mão da aula, para que os 

estudantes participem de tais atividades.  
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Em geral não há a compreensão da educação para além do espaço da sala de aula, não 

sendo estimulada a participação em seminários, palestras, rodas de conversa, o que dificulta a 

reflexão sobre a realidade vivenciada e o reconhecimento das demandas, tendendo a 

fragilização dos sujeitos principalmente no que tange à sua saúde mental. Segundo Sodré 

(2017),  

[...] para muitos estudantes, esse modo de funcionamento da vida [...] não está 

funcionando, e eles têm demonstrando isso a partir de sofrimento. É uma quantidade 

enorme que não se adapta e quem se “adapta” a esse sistema imposto pela 

modernidade, não o faz sem pagar um preço. (SODRÉ, 2017, p.32) 

 

No entanto, tais características da realidade educacional, na qual os sujeitos estão 

inseridos, em geral não são vistas como aspectos com os quais é necessário se preocupar. Tendo 

em vista que a qualidade da educação é atribuída, predominantemente, ao tempo que os 

estudantes permanecem na escola e ao grande número de disciplinas, este último visto como 

sinônimo de mais conhecimento.  

No entanto, faz-se necessário refletirmos acerca de como tem se dado esse processo, se 

tem feito sentido para os estudantes. Pois, como afirma Larrosa (2002),      

 

Depois de assistir a uma aula [...] podemos dizer que sabemos coisas que antes não 

sabíamos, que temos mais informação sobre alguma coisa; mas, ao mesmo tempo, 

podemos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o 

que aprendemos nada nos sucedeu ou nos aconteceu. (LARROSA, 2002, p.22) 

  

Vê-se então um modelo educacional onde os estudantes, aqueles a quem a educação é 

destinada, não têm centralidade no ambiente educacional, sendo colocados como sujeitos 

passivos à realidade numa perspectiva de transferência de informações. Como coloca Miguel 

Nicolelis, no documentário “Quando sinto que já sei”2, o sistema educacional dominante no 

mundo vende um produto que o cliente não quer receber e não pergunta a opinião do cliente, se 

ele gostou. O que nos leva ao questionamento acerca desse modelo.  

Acaso a qualidade educacional é definida apenas por parâmetros dessa natureza, ou 

deveria haver a preocupação em como tem se dado a permanência desses estudantes no 

ambiente educacional? Ou seja, quais têm sido as implicações de tal realidade na vida dos 

adolescentes? Esse indivíduo está sendo pensado na integralidade que o constitui?  

Tais sujeitos são cobrados a todo o tempo, no entanto, não se pensa sobre as 

reverberações da realidade educacional na vida desses, o que termina por afetar as suas relações, 

sua saúde e vida pessoal.  O que se deve, segundo Ratier (2019), ao foco excessivo na dimensão 

 
2 Documentário. Quando sinto que já sei. Anderson Lima, Antonio Lovato e Raul Perez. Brasil: Despertar, 2014. 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=HX6P6P3x1Qg. Acesso em: 15. out. 2019.  
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racional, típica das sociedades ocidentais, que varreu para detrás das cortinas a atuação dos 

sentimentos. No entanto, eles continuam a borbulhar no chão da escola, agora com uma outra 

abordagem, como “competências socioemocionais” a partir da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), caracterizando-se como conjunto de habilidades que, mobilizadas, 

auxiliam na resolução de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2016).  

Apresentadas como saídas para lidar com os conflitos experimentados pelos estudantes 

na escola, as competências emocionais, no entanto, caminham na direção de adequação do 

sujeito, ocasionando a individualização e responsabilização de suas demandas, como aponta 

Ratier (2019). 

Num dos encontros da Oficina de Formação do qual a então estagiária participou, com 

a mesma turma objeto deste trabalho, estudantes relataram terem que escolher entre a sua vida 

social ou irem bem nos estudos. Relataram também que depois de ingressar na instituição 

precisaram abrir mão de momentos com a família, do lazer entre outras coisas, em nome do 

bom rendimento escolar.  

A constatação dessa contradição nos possibilita compreender o quanto a dinâmica do 

mercado constitui o ambiente educacional e, consequentemente, afeta a saúde dos estudantes, 

distanciando a escola de um espaço de prazer e transformando-a num espaço penoso, no 

“serviço militar obrigatório”, constituída por uma dinâmica semelhante à da realidade de 

grandes fábricas.  

Entendemos que o modelo de educação tecnicista presente nos IFFs favorece tal 

questão, ocasionando em prejuízos aos estudantes. Pois, como afirma Frigotto (2011), a 

educação ofertada às classes trabalhadoras, aqueles aos quais se destinam ao trabalho manual 

ou de execução, é de uma escola mais prática e restrita, diferente da escola direcionada à classe 

dominante, que se caracteriza por ser mais complexa, rica e por estar voltada para o 

desenvolvimento de valores e atitudes para dirigir, organizar e comandar.  

A política educacional tem sido medida, restringida e avaliada por meio do desempenho 

dos estudantes em provas globais que avaliam a aprendizagem sem considerar os fatores que 

envolvem o aprendizado, como, por exemplo, a metodologia que está sendo utilizada, se esta 

tem atendido ao interesse dos estudantes e se não, como é possível adaptá-la, para que o 

estudante consiga ter uma melhor experiência com a escola, entre outros aspectos.  

Com isso, muitos estudantes quando estão em uma situação de baixo rendimento no que 

se refere às notas, são culpabilizados desde o primeiro momento, sem ser considerada a 

possibilidade de o problema estar na metodologia utilizada, e o baixo rendimento representar a 
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necessidade de mudanças no modelo educacional vigente, alertando para a necessidade de 

repensar a escola, digo escola aqui no seu sentido geral.  

No período de estágio curricular obrigatório em Serviço Social na Coordenação de 

Apoio ao Estudante - CAE, a então estagiária presenciou atendimentos a estudantes que 

apresentavam notas baixas recorrentes e reprovações, entre eles o caso de uma estudante que 

estava com frequências inconsistentes, um período a aluna obtinha êxito e no período seguinte 

não, repetindo-se o ciclo por mais de dois anos. Ao ser indagada a respeito, a aluna relatou 

apreender as matérias dadas em sala com facilidade, no entanto, por ser portadora de Transtorno 

do Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH e depender do uso de remédio para controlar 

a hiperatividade e consequentemente a dificuldade de concentração, não estava conseguindo ter 

êxito no que diz respeito às notas. 

A estudante relatou que apesar do remédio possibilitar um bom rendimento no que tange 

à vida acadêmica, é forte demais e os efeitos colaterais do mesmo a prejudicam. Relatou que 

quando não faz uso do remédio, o seu desempenho cai. No período, não tinha como comprar o 

remédio, pois precisaria marcar uma consulta com o psiquiatra a fim de atualizar a receita para 

a compra do medicamento e não se encontrava em condições econômicas para tal.   

Com isso, vê-se a insuficiência de medir o aprendizado apenas por meio de notas, sendo 

necessário ir além do boletim, além das notas vermelhas, pois se entende que não se dão 

necessariamente pelo desinteresse dos estudantes por tais disciplinas, mas, em alguns cenários, 

pode ter relação com dificuldades cognitivas, problemas na família, entre outros inúmeros 

fatores. 

Desse modo, faz-se necessário analisar a totalidade, não apenas o indivíduo, e pensar 

também acerca da metodologia que está sendo ofertada a esse estudante, se tem sido adequada 

à realidade dos mesmos. 

A supervalorização das notas, um dos fatores apontados pelos estudantes, se coloca 

como um importante elemento para pensarmos de maneira crítica sobre o que significa tirar 

boas notas no sistema educacional formal, e o que a ausência dessas implica na vida dos 

estudantes. Por muitas vezes considerada elemento definidor acerca do desenvolvimento do 

estudante, termina por reduzir a compreensão da escola e não consegue sozinha captar como 

está sendo o processo de aprendizado desses sujeitos. 

A estagiária, a partir da experiência no campo, pôde observar diferentes desdobramentos 

do modelo educacional na vida dos estudantes. Um deles, casos de estudantes que no primeiro 

ano do curso terminam decidindo pelo cancelamento da matrícula na instituição. Entre os 

fatores estão o desestímulo em permanecer na instituição, por não conseguir se adaptar ao nível 
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de exigência e a carga horária extensa. Estudantes que muitas vezes residem a uma hora, uma 

hora e meia de distância da instituição, que precisam levantar às 5h da manhã e só retornam à 

casa às 18h.  

A partir dos elementos apresentados pelos estudantes, foi possível observar que a 

experiência desses estudantes com a escola tem sido uma relação conflituosa, constituída por 

um misto de sentimentos. A mesma instituição que traz orgulho, devido ao prestígio que possui, 

bem como pelo investimento em esportes e Bolsas que viabilizam minimamente a permanência 

desses estudantes, traz também sofrimento e consequentemente desinteresse.  Através do 

modelo de ensino rígido, tecnicista, afeta a saúde mental desses estudantes.  

 Concluímos, então, que a escola atual não atende integralmente ao interesse dos 

estudantes, o que nos faz compreender de onde parte a relação de conflito que vai do sonho ao 

desinteresse, manifestada pelos estudantes, que antes de ingressar no Instituto o tinha como um 

sonho e depois, experimentam um cotidiano educacional marcado por contradições. A relação 

entre o sonho e desinteresse dos estudantes pelo Instituto, advém do modelo educacional ao 

qual estão submetidos. 

Para muitos dos estudantes a escola tem se colocado como espaço de sofrimento, o que 

nos leva a compreender minimamente como o sonho dos estudantes em ingressar na instituição 

se transformou em desinteresse já no primeiro ano no Instituto. 

 

 

2.2 A escola que a gente quer: análise dos depoimentos dos estudantes acerca 

da escola desejada 

 

Neste subitem iremos apresentar e analisar a produção dos grupos responsáveis por 

construir o projeto “A escola que queremos, a fim de identificar qual a escola desejada pelos 

estudantes. 

O Grupo 1 apresentou os seguintes elementos: necessidade da escola ser um espaço de 

valorização da diversidade, do respeito, da valorização de culturas que são discriminadas. Uma 

escola combativa ao racismo e todo tipo de preconceito, uma escola preventiva, onde uns 

cuidam dos outros e que seria “a união de gostos, pensamentos e ideias”, com o objetivo de 

“entender sonhos e atender sonhadores”, um cenário em constante transformação, “bem 

informada, bem protegida, bem à frente”, com simplicidade e eficiência, mudanças necessárias, 

prevenção de acidentes e reparação de danos e “onde o ensino é, de fato, superior” (Grupo 1. 

“A escola que queremos”).  
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Figura 4: Cartaz “A escola que queremos”, Grupo 1 

 

                            Fonte: Autor 

 

 

O Grupo 2, construiu um projeto de escola onde a escolha pela metodologia avaliativa 

a ser utilizada no decorrer do ensino médio caberia aos estudantes no ato da matrícula na 

instituição: “Acreditamos que uma escola melhor é uma escola com novos métodos de 

avaliação e de ensino (com direito de escolha, sobre como quero aprender), onde os métodos 

de ensino para o aluno aprender seriam discutidos antes da matrícula. Você escolheria. E a 

escola te daria algumas possibilidades” (Grupo 2. “A escola que queremos”) 

Ao final, a fim de representar a escola desejada, foram criadas pelo grupo as seguintes 

frases: “Escola sem provas! Podemos aprender de outras formas! ” e “ O que pode ser certo 

para você pode não ser certo para mim. O que é fácil para você pode não ser para mim. 

Diferentes formas de ensino podem ajudar no desempenho dos alunos. ” (Grupo 2. “A escola 

que queremos”) 
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Figura 5: Cartaz “A escola que queremos”, Grupo 2 

 

                               Fonte: Autor 

 

A partir da experiência interventiva, vimos que os estudantes desejam uma escola com 

características diferentes do modelo educacional no qual estão inseridos. Os estudantes desejam 

uma escola que lhes veja como sujeitos centrais e que considere as particularidades de cada 

sujeito, um espaço para além da transferência de informações e formação de mão de obra para 

o mercado de trabalho.  

A preocupação dos estudantes com assuntos concernentes às culturas, minorias, 

discriminação e racismo expressa o reconhecimento de tais questões no cotidiano. Ao 

considerá-las como fator a ser discutido no ambiente educacional, mostram a necessidade e 

importância que os estudantes consideram de que tais temas sejam discutidos na escola, 

apontando para uma formação que vai além do cumprimento de ementas gerais. Veem a 

necessidade da escola se comprometer com os assuntos em questão, revelando o desejo por uma 

educação que tenha compromisso com a realidade social, uma educação que dialogue com a 

realidade dos sujeitos.  

Os estudantes veem a necessidade de a escola estar em constante transformação. Acerca 

das contradições percebidas, como aponta Simone André, no documentário “Quando sinto que 

já sei”: 

existe no modelo educacional formal uma relação que não “fecha”, a do professor com 

métodos do século XIX, entrando na sala de aula sem contar com a cabeça dos 

estudantes do século XXI. Com isso, podemos afirmar que o modelo educacional 

formal não considera as particularidades desses sujeitos.  
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Em lugar do estímulo à conformação, há o reconhecimento, respeito e estímulo à 

pluralidade dos sujeitos, com isso possibilita-se a valorização dos mesmos e desenvolvimento 

das suas potencialidades.  

A partir dos elementos apresentados, podemos observar também que a preocupação com 

a inserção no mercado de trabalho fica em segundo plano. Busca-se construir uma escola plural, 

aberta a mudanças e adaptações a partir das necessidades dos sujeitos que a constituem. Isso 

fica expresso ainda mais claramente por uma das estudantes no momento da apresentação, ao 

dizer: “Ensinar o respeito à cultura do outro, porque há muito preconceito, discriminação por 

orientação sexual e isso é um problema”(Grupo 1. “A escola que queremos”).   

Consequentemente, o que nos leva a refletir acerca de como esses indivíduos que muitas 

vezes são subestimados não apenas pelo sistema educacional, mas pela sociedade, têm o 

potencial e capacidade de contribuir para o processo de construção da escola, visto que 

experimentam, cotidianamente, os rebatimentos do modelo educacional ao qual estão 

submetidos e eles são o público a quem a educação é ofertada.  

Com isso, quebra-se o estereótipo que se tem dos adolescentes como indivíduos que não 

entendem nada sobre sua realidade. De acordo com Silva (2019),   

 
Os mais velhos acham que, aos dezesseis anos, os jovens não viveram nada e não 

entendem nada sobre as suas vidas. Tratam-nos como uma folha em branco, que pode 

ser rabiscada e “apagada”, quando as coisas não dão certo, fingindo que nada 

aconteceu. Como ser protagonista da minha própria história, se a todo tempo tenho 

que reafirmar que sei o que estou fazendo e que posso decidir o que é melhor pra 

mim? [...] não aprendi nada sobre a vida? (SILVA, 2019, p. 187). 

 

Apesar de algumas propostas serem passíveis de análise mais aprofundada, a fim de 

pensar a sua viabilidade, ficou claro o interesse dos estudantes em serem considerados nas 

decisões relativas à escola, bem como mostrou que apesar dos estudantes não terem a 

subjetividade estimulada de maneira crítica no cotidiano educacional, ainda assim, conseguem 

pensar sobre a escola. 

Ao final das apresentações, foi entregue a cada estudante um papel, a fim de que 

fizessem a avaliação da atividade desenvolvida. Foi pedido aos mesmos que definissem em uma 

palavra o que o encontro representou.  

Dentre as 28 avaliações estavam: importante, interessante, reflexão, aprendizagem, 

diversidade, expressão, espaço para dar voz aos alunos, produtivo, a melhor maneira para 

descontrair o dia puxado, aprendendo e compartilhando conhecimento, incentivador, 

importante por demonstrar o ponto de vista de cada um e aprendi várias coisas, como o mundo 

a nossa volta tem diferentes pontos de vista e o respeito é essencial.  
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Fizeram-se notório o interesse, capacidade e potencial dos estudantes em contribuir para 

o processo de construção da escola. Os mesmos não se mostraram alheios à realidade a sua 

volta e construíram a escola que desejam com falas bastante propositivas.  

Contudo, constata-se a incompatibilidade da instauração de um modelo educacional 

pautado na promoção da autonomia dos sujeitos em uma ordem societária determinada pelo 

mercado de trabalho, a fim de atender às suas demandas.   

Apesar disso, estratégias educacionais semelhantes às utilizadas na Oficina de Formação 

se configuram como importantes iniciativas, que se dão nas pequenas brechas institucionais, 

viabilizando pequenos avanços e mudanças no ambiente educacional, quando em lugar de 

reproduzir antigas práticas, questionam-nas e adaptam-nas às demandas que se mostram 

latentes no ambiente educacional.  

A atual conjuntura político-econômica, a qual o país está enfrentando, tem afetado 

diretamente a política educacional, provocando reformas que em lugar de promover o avanço 

da educação brasileira, tem se apresentado enquanto um risco, visto que fatores que 

aparentemente haviam sido rompidos ou minimizados têm retornado com força a partir do 

governo atual. A implementação do modelo de escolas cívico-militares em escolas públicas do 

país, a partir do Decreto nº 10.004, de 5 de setembro de 2019, que institui o Programa Nacional 

das Escolas Cívico-Militares se constitui como um dos exemplos nesta direção.  

Segundo o Decreto, o projeto visa atender “preferencialmente escolas públicas regulares 

em situação de vulnerabilidade”, tendo como um de seus princípios “a indução de boas práticas 

para a melhoria da qualidade do ensino público” e “colaborar para a formação humana e cívica 

do cidadão”. Tais características nos remetem a períodos anteriores da história nos quais a 

educação era tratada como problema de segurança e por isso direcionada à formação moral dos 

indivíduos.  

Em lugar de reconhecer e buscar desvelar os conflitos vivenciados pelos sujeitos, nega-

se tais conflitos e a origem deles. Diante disso, é possível perceber também que este modelo 

educacional não é direcionado a todas as camadas, mas sim à classe subalterna, com vistas à 

conformação e militarização da vida.  

Diante dos desafios atuais, faz-se ainda mais necessário o envolvimento de profissionais 

críticos nesses espaços, visto que a política educacional tem sido submetida a reformas que têm 

como consequência a fragilização do ensino público e a uma proposta educacional cívico-

militar, tendendo a intensificação, a partir da estrutura de tais propostas, do sofrimento no 

ambiente educacional.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi resultado de questionamentos e inquietações acerca da realidade 

institucional do Instituto Federal Fluminense Campus Campos – Centro, gerados no período de 

estágio curricular obrigatório em Serviço Social na referida instituição. Versamos sobre o 

modelo educacional formal ofertado pelo Instituto Federal Fluminense Campus Campos - 

Centro e seus rebatimentos no cotidiano dos estudantes do 1º ano do curso de eletrotécnica 

integrado ao ensino médio, a partir dos resultados obtidos a partir do projeto de intervenção 

intitulado “A escola que a gente quer: reflexão sobre educação a partir do olhar dos alunos do 

1º ano do curso de eletrotécnica integrado ao ensino médio do Instituto Federal Fluminense 

campus Campos-Centro”, aplicado em 2018 pela então estagiária.  

No primeiro capítulo, buscamos fazer um breve resgate histórico da educação no Brasil, 

situando a origem da educação formal, seus objetivos iniciais e desdobramentos, reformas, até 

chegar ao modelo educacional em questão. Foi possível observar, a partir do percurso histórico 

que trilhamos, que a educação no Brasil não surge com o objetivo de ser ofertada para a 

emancipação dos sujeitos. Segundo Frigotto (2011), há tipos de educação, a educação pensada 

para a classe burguesa ou classe dirigente e a educação pensada para a classe subalterna. A 

educação pensada para a classe burguesa caminha em direção a formar indivíduos para 

assumirem cargos de direção, organização e comando. Diferente da educação para a classe 

subalterna, que é uma escola mais prática, restrita, adestradora para aqueles que estão sendo 

destinados ao trabalho manual ou de execução. 

No subitem 1.1 adentramos no ambiente educacional que foi lócus da intervenção 

realizada no período de estágio curricular obrigatório em Serviço Social e que deu origem a 

esse trabalho monográfico. Buscamos compreender o modelo de educação ofertado, fizemos 

um resgate acerca do surgimento da instituição, que nasce em 1910 enquanto Escola de 

Aprendizes e Artífices, ao longo dos anos passando por outras mudanças para só então em 2007 

se tornar Instituto Federal Fluminense. Tendo modificado os cursos ofertados, esses norteados 

a partir da demanda regional, passando hoje a oferecer diferentes modalidades que vão desde o 

ensino médio integrado ao técnico até a pós-graduação.  

No capítulo 2 apresentamos a atividade interventiva realizada com estudantes do 

primeiro ano do curso de eletrotécnica integrado ao ensino médio do Instituto Federal 

Fluminense Campus Campos Centro, bem como indagações, às quais para algumas 

encontramos respostas no desenvolver deste trabalho monográfico.  
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No subitem 2.1 abordamos a relação dos estudantes com a escola, a partir da produção 

dos grupos responsáveis por construir o projeto “A escola que temos”, onde pudemos identificar 

e compreender alguns dos elementos que constituem a relação dos estudantes com a escola, que 

se configura numa relação de conflito, que vai do sonho ao desinteresse. A mesma instituição 

que traz orgulho, devido ao prestígio que possui, bem como pelo investimento em esportes e 

Bolsas que viabilizam minimamente a permanência desses estudantes, traz também sofrimento 

e consequentemente desinteresse, devido ao modelo de ensino, que termina por afetar a saúde 

desses estudantes.   

No subitem 2.2 buscamos apresentar a escola desejada por esses estudantes, a partir da 

análise dos depoimentos e dos elementos presentes na produção de cartazes que foram 

desenvolvidos pela turma na atividade interventiva, pelos grupos “A escola que queremos”, a 

fim de identificar a concepção de escola desejada por esses sujeitos. Os estudantes vêm a 

necessidade de a escola estar em constante transformação. A partir dos elementos apresentados, 

podemos observar também que a preocupação com a inserção no mercado de trabalho fica em 

segundo plano.  

Os estudantes mostraram desejar uma escola plural, aberta a mudanças e adaptações a 

partir das necessidades dos sujeitos que a constituem. Ficou claro o interesse dos estudantes em 

serem considerados nas decisões relativas à escola, bem como nos mostrou que apesar dos 

estudantes não terem a subjetividade estimulada de maneira crítica no cotidiano educacional, 

ainda assim, conseguem pensar sobre a escola. A partir da produção dos estudantes, foi possível 

perceber que a escola desejada pelos estudantes difere da escola atual.  

Com isso, estratégias educacionais semelhantes às utilizadas na Oficina de Formação, 

que carregam pequenos traços de contra hegemonia, se configuram como importantes 

iniciativas, que se dão nas pequenas brechas institucionais, viabilizando pequenos avanços e 

mudanças no ambiente educacional, quando em lugar de reproduzir antigas práticas, 

questionam-nas e adaptam-nas às demandas que se mostram latentes no ambiente educacional, 

bem como possibilita o protagonismo dos estudantes no processo de discussão da escola.  
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