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1.Introdução

Nos últimos vinte anos, o acesso à educação tem se apresentado como uma

possibilidade à classe trabalhadora. Se antes, a educação em seus níveis mais

especializados atendia a alguns poucos privilegiados, hoje, ao observar os jovens que, na

história de suas famílias, acessam de maneira inédita níveis mais especializados da

educação, podemos dizer, que, ao menos em sua aparência, o acesso à educação tem se

modificado no país.

É na última década que observamos o crescente acesso da Educação

Profissional e Tecnológica à população, em geral. A Educação Profisssional e Tecnológica,

ofertada pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais)

tem se feito presente em todos os estados brasileiros, incluindo regiões antes esquecidas

pelas políticas públicas do governo federal.

Criados em 2008, no Governo Lula, os Institutos Federais resultaram da

transformação de Escolas Técnicas Federais e dos Centros Federais de Educação, Ciência

e Tecnologia (CEFETs), vale ressaltar que no processo de sua criação e expansão também

foram construídas instalações novas. Atualmente, os Institutos Federais compõe a Rede

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que também inclui Escolas Técnicas

vinculadas a Universidades Federais, antigos Centros de Educação Profissional e

Tecnológica (CEFETs), que não se transformaram em Institutos Federais e a Universidade

Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Paraná (UTFPR).

É importante pontuar que a Educação Profissional e Tecnológica é uma

derivação da Educação Profissional, que desde os seus primórdios no Brasil, que datam o

século XIX , sempre esteve comprometida a formar quadros profissionais necessários às
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mudanças produtivas no país. Sob a roupagem da tecnologia, a Educação Profissional e

Tecnológica tem trilhado o caminho da diversificação de cursos e modalidades de ensino,

ofertando a educação básica e superior.

2- A expansão da Educação Profissional e Tecnológica (EPT)

Alinhados à lógica expansionista do Programa de Apoio aos Planos de

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), os Institutos Federais

também têm participado de acordos e planos para a expansão de seus campi e o ofertas de

cursos.A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tem vivido a maior expansão

de sua história. A partir de dados divulgados pelo Ministério da Educação (2016), em 2002 ,

apenas 119 municípios brasileiros contavam com a presença de instituições da Rede

Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Em 2016, 568 municípios brasileiros

passaram a contar com essas instituiçoes. Essa ampliação das instalações impacta

diretamente no número de matrículas na EPT, principalmente, quando observamos os dados

referentes à educação básica: de aproximadamente 86.700 matrículas, em 2003, para

224.900 matrículas em 2012. Já no Ensino Superior, o salto foi de 46.600 matrículas (2003)

para 132.600 (2012). O objetivo desta espetacular expansão é:

Expandir, interiorizar e consolidar a rede de Institutos Federais e
Universidades Federais, democratizando e ampliando o acesso de vagas na
Educação, Profissional e Tecnológica e Superior; promover a formação de
profissionais qualificados, fomentando o desenvolvimento regional e
estimulando a permanência de profissionais qualificados no interior do
Brasil; potencializar a função social e o engajamento dos Institutos e
Universidades como expressão das políticas do Governo Federal na
superação da miséria e na redução das iniquidades sociais e territoriais
(BRASIL, 2010)

Além da expansão física e territorial, os Institutos Federais têm se colocado

como instituições democráticas de acesso à educação e ao conhecimento produzido. Para

Pacheco (2011), ex-secretário de Educação, Profissional e Tecnológica do Ministério da

Educação e um dos idealizadores da criação dos Institutos Federais no país, é necessária a

adoção de medidas consistentes no sentido de democratizar o acesso aos cursos oferecidos

pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, sob a pena de a expansão e

qualificação da mesma sejam apropriadas pelas minorias já tão privilegiadas.

O desenvolvimento local, regional ou nacional não pode prescindir do
domínio da produção e da democratização do conhecimento. Assim, os
Institutos Federais revelam-se como espaços privilegiados de
aprendizagem, inovação e transferência de tecnologias capazes de gerar
mudança na qualidade de vida de milhares de brasileiros. (PACHECO,
2011, p. 15)

Desde 2012, os Institutos Federais, junto às Universidades Federais, com a

Lei n. 12.711, passaram a destinar 50% de suas matrículas para estudantes pretos, pardos

e indígenas e também para estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e

meio, todos oriundos de escola pública, ou seja, estudantes que compõem a classe
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trabalhadora. Ocorreram mudanças também no ingresso propriamente dito; o SISU (Sistema

de Seleção Unificada), criado em 2010, substitui quase que integralmente os vestibulares

das universidades e institutos federais, facilitando o acesso às diversas instituições de

ensino federais, uma vez que os estudantes não precisam comparecer no local da

instituição para realizar um teste, apenas se inscreverem virtualmente informando a sua

nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Mas, afinal, o que tem significado a

expansão educacional realizado no âmbito dos Institutos Federais à classe trabalhadora? A

partir dessa questão norteadora, apresentamos alguns objetivos de nossa pesquisa.

3- Objetivos

Analisar o processo de expansão da Educação Profissional e Tecnológica do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e o seu significado à

classe trabalhadora.

Mapear as bases institucionais e territoriais da expansão da rede de

educação profissional e tecnológica no estado de São Paulo.

Estabelecer relações e investigar as mediações existentes entre as mudanças

no campo da Educação Profisisonal e Tecnológica e as transformações do mundo do

trabalho;

Identificar as diversas vias formativas existentes na Educação Profissional e

Tecnológica como expressão do processo de flexibilização da formação da classe

trabalhadora.

4-Considerações Finais 

O resumo expandido apresentado buscou esboçar ,em linhas gerais, o tema

de investigação de nossa pesquisa de doutorado: “A expansão da Educação Profissional e

Tecnológica e seu significado à classe trabalhadora”, concentrada no Programa de Estudos

Pós-Graduados em Serviço Social (PUC-SP). A pesquisa segue em curso e contará com

uma pesquisa de campo em que egressos dos cursos do IFSP serão entrevistados para que

se possa conhecer e analisar os impactos da formação no âmbito da Educação Profissional

e Tecnológica, a esses ex-estudantes e trabalhadores.
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