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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

RESUMO: A lei de criação dos Institutos Federais, de 2008, pretendeu criar um novo ensino técnico para o Brasil,
pautado no ensino politécnico. O presente trabalho tem como objetivo realizar a análise do discurso oficial da lei
11.982/08 enfatizando elementos como a paráfrase, a polifonia, o silenciamento e os implícitos presentes, apoiando-se
na teoria de Orlandi, Pêcheux e Bakhtin. A análise tenciona discutir se há de fato a proposta de um ensino politécnico,
ou não, para isso baseia-se na teoria de Saviani. Conclui-se que os implícitos e o silenciamento do discurso
comprometem o estabelecimento de um ensino politécnico e perpetuam a ordem social vigente.
 
Palavras-chave: ensino técnico, silenciamento, educação politécnica, análise do discurso.
 
ABSTRACT: The law of creation of the Federal Institutes of 2008, intended to establish a new technical school for Brazil,
based on polytechnic education. This study aims to conduct the analysis of the official discourse of the law 11,982 / 08
emphasizing elements such as paraphrasing, polyphony, silencing and implicit present, relying on Orlandi theory,
Pêcheux and Bakhtin. The analysis intends to discuss whether there is indeed a proposal for a polytechnic education, or
not, for it is based on Saviani theory. It is concluded that the implicit and the speech silencing compromise the
establishment of a polytechnic education and perpetuate the social order.
 
Keywords: technical education, silences, polytechnic education, public policy.
 

A lei, o discurso oficial, é objeto de análise para diversas áreas de pesquisa, cada uma enfocando determinado aspecto.
Neste trabalho, a Análise do Discurso será o alicerce do estudo em que os silenciamentos, os implícitos, a
heterogeneidade do discurso e os efeitos de sentido produzidos serão discutidos.
Tal discussão será feita pensando-se na questão: há de fato uma proposta de ensino politécnico na lei de criação dos
Institutos Federais? Para isso selecionaram-se sequências discursivas da Lei 11.892/08, a lei de criação dos IFs
(Institutos Federais) publicada em 29 de dezembro de 2008, durante o governo Lula.
Pêcheux, Bakhtin, Orlandi e Saviani serão o suporte teórico para a análise, bem como Marx (para pensarmos o ensino
politécnico) e fundamentarão o texto.
Para melhor compreensão dos objetivos e da discussão proposta, falar-se-á, sobre o Ensino Médio Integrado e sobre o
Ensino Politécnico, discutindo as condições sócio-históricas e ideológicas de produção do discurso para depois
realizarmos a análise da Lei.
 
 
Ensino médio integrado – o que é e qual a sua proposta.
 
 
Para compreender os desafios do Ensino Médio Integrado à Educação Técnica, torna-se necessário fazer um breve
histórico acerca do estabelecimento dessa modalidade de ensino no Brasil. Esse histórico é fundamental, pois para a
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análise do discurso da lei é necessário que conheçamos as condições sócio-históricas e ideológicas em que o discurso
está inserido; é fundamental conhecer as condições amplas e restritas de produção do discurso.
A educação profissional no Brasil tem sido amplamente discutida devido à criação, em 2008, dos Institutos Federais de
Educação (IF) que oferecem educação técnica de nível médio e superior tecnológica. Entretanto, a história da educação
profissional é secular; através do Decreto N° 7.566, de 23 de setembro de 1909, Nilo Peçanha, então presidente da
república criou várias escolas profissionalizantes denominadas Escola Aprendizes Artífices.
A maioria dessas escolas foi criada em locais onde a industrialização ainda era incipiente o que corrobora que seu
objetivo inicial era o de qualificar artesãos e não a formação de mão de obra para a indústria. Da mesma forma, sua
localização, obedecia mais a critérios políticos do que a critérios de desenvolvimento urbano e socioeconômico.
Essas escolas são posteriormente transformadas nos liceus industriais. Em 1942, os liceus passam a se chamar
escolas industriais e técnicas, e, em 1959, tornam-se escolas técnicas federais, configuradas como autarquias.
Ao longo desse período surge uma rede de escolas agrícolas – Escolas Agrotécnicas Federais, seguindo um modelo de
escola-fazenda e vinculadas ao Ministério da Agricultura. Em 1967, essas escolas fazendas passam para o então
Ministério da Educação e Cultura tornando-se escolas agrícolas, Alagoas tem um exemplo dessas escolas, a
Agrotécnica de Satuba, hoje o Campus Satuba, do IFAL.
Durante a década de 90, várias escolas técnicas e agrotécnicas federais tornam-se CEFET (Centro Federal de
Educação Técnológica), formando a base do sistema nacional de educação tecnológica, instituído em 1994.
Em 1998, o governo federal proíbe a construção de novas escolas federais e os CEFET passam por uma crise, pois os
cursos técnicos passam a ser predominantemente ofertados pela iniciativa privada e as escolas federais passaram a ser
uma alternativa de cursos de ensino médio com o objetivo de preparar candidatos de excelência para o ensino superior.
Após sete anos, em 2004, é iniciada uma reformulação das políticas federais para a educação profissional e
tecnológica, inicialmente com a retomada da oferta de cursos técnicos integrados com o ensino médio; e
posteriormente, em 2005, da alteração na lei que impedia a expansão da rede federal.
Essa mudança trouxe como resultado a publicação da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a qual cria, no âmbito do
Ministério da Educação, um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica.
São criados (a partir do potencial instalado nos CEFET, escolas técnicas e agrotécnicas federais e escolas vinculadas
às universidades federais) os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia gerando uma rede voltada à
educação técnica de nível médio e superior.
Os IF podem atuar em todos os níveis e modalidades da educação profissional, mas sua atuação mais ampla é no
ensino médio integrado, por meio de uma combinação do ensino de ciências, humanidades e educação profissional e
tecnológica.
Essa integração defendida na lei configura um desafio constante para os IF, pois pressupõe a união entre os conteúdos
das disciplinas de formação geral e os das técnicas.
 
 
Ensino politécnico – como defini-lo?
 
 
Essa proposta do Ensino Médio Integrado – defendido na lei 11.892/08 pauta-se, segundo o MEC, na ideia de
proporcionar um ensino politécnico, portanto, para estudar o discurso da lei é necessário que se conheça o que é o
ensino politécnico.
No Ensino Médio integrado à educação profissional pensa-se o trabalho como princípio educativo no ensino médio; isso
implica que a transmissão do conhecimento não deve ocorrer de maneira fragmentada e descontextualizada de outras
questões, no caso da proposta, do chamado ensino propedêutico.
Assim, o professor, ao abordar uma temática específica da área técnica a que se vincula, deveria sugerir leituras
diversas que compusessem uma totalidade, abordando o tema no âmbito político, social, econômico, técnico e cultural.
Nesse sentido, um mesmo assunto poderá ser discutido nas diversas disciplinas sejam elas técnicas ou não o que
proporcionaria aos alunos analisar uma mesma temática em seus múltiplos aspectos.
Se essa proposta do Ensino Médio Integrado for posta em prática, trará uma formação que possibilitará ao aluno
compreender o trabalho em suas múltiplas dimensões, proporcionará a ele o domínio dos princípios e fundamentos
científicos que norteiam o processo produtivo moderno e isso é o princípio do ensino politécnico.
Segundo Ramos (2005), a importância do Ensino Médio Integrado pauta-se, além da categoria trabalho, nas categorias
ciência, cultura e tecnologia, pois estas são fundamentais para propiciar o domínio dos fundamentos científicos que
permeiam o processo produtivo.
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A autora ainda conclui que a ênfase na categoria trabalho ocorre por este constituir-se num fator essencial para a
existência humana, ou seja, o trabalho é inerente ao homem e é através dele que o mesmo produz conhecimento,
cultura e os bens necessários à sua sobrevivência.
Nesse sentido, o Ensino Médio Integrado deveria articular os conhecimentos tecnológicos, científicos e culturais,
proporcionando uma formação politécnica, ao formar um aluno crítico e consciente frente ao trabalho e ao exercício da
cidadania, além do conhecimento histórico das diversas transformações ocorridas no mundo do trabalho.
Segundo Saviani: “[...] A noção de politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes
técnicas, que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno.” (SAVIANI, 1989, p.17), ou seja, o ensino
politécnico não consiste simplesmente numa multiplicidade de técnicas, de fragmentos que não convergem num
conhecimento amplo e total do processo produtivo.
Observa-se que, para o autor, a educação politécnica se efetivará somente numa realidade em que o conhecimento não
seja fragmentado, em que as diversas técnicas sejam apreendidas na sua totalidade e o conhecimento convirja em uma
análise do processo produtivo e em uma compreensão do mundo do trabalho.
Assim, pensar na adoção da formação politécnica na educação proporcionaria a defesa de uma “[...] concepção de
educação que busca, a partir do desenvolvimento do capitalismo e de sua crítica superar a proposta burguesa de
educação que potencialize a transformação estrutural da sociedade”. (FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005, p.44).
Nesse sentido, é importante pensar em como Marx pensava o ensino politécnico na formação do trabalhador. Para ele,
o ensino para as classes trabalhadoras deveria acompanhar as transformações históricas da sociedade. Esse ensino
não deveria ser fragmentado, mas deveria possibilitar a compreensão de todo o processo produtivo.
Machado (1989, p. 126-127) afirma a respeito do tema:
 
Na concepção de Marx, o ensino politécnico, de preparação multifacética do homem, seria o único capaz de dar conta
do movimento dialético de continuidade-ruptura, pois não somente estaria articulado com a tendência histórica de
desenvolvimento da sociedade, como a fortaleceria. O ensino politécnico seria, por isso, fermento da transformação:
contribuiria para aumentar a produção, fortalecer o desenvolvimento das forças produtivas e intensificar a contradição
principal do capitalismo (entre socialização crescente da produção e mecanismos privados de apropriação), Por outro
lado, contribuiria para fortalecer o próprio trabalhador, desenvolvendo suas energias físicas e mentais, abrindo-lhe os
horizontes da imaginação e habilitando-o a assumir o comando da transformação social.
 
Observamos, portanto, que a formação politécnica, na concepção de Marx, possibilitará ao aluno compreender o
trabalho a partir de suas múltiplas dimensões, proporcionando uma formação subjetiva alicerçada no domínio dos
princípios e fundamentos científicos que orientam o processo produtivo moderno.
Na politecnia, portanto, o trabalhador não apenas se apropriaria das condições necessárias para garantir sua
subsistência, mas adquiriria conhecimento que o possibilitasse ver o mundo criticamente e compreender as forças
politicas e históricas que permeiam os discursos. Essa educação permitiria que o trabalhador não fosse enganado pelo
jogo ideológico do capitalismo e pudesse, assim, transformar a sociedade.
Portanto, o ensino politécnico – que não pode ser entendido apenas como o domínio da técnica, mas sim o domínio
intelectual, científico, que compõe a técnica, englobando não somente o produto, como a máquina, mas também a
natureza e sua relação com o homem – deveria estar presente em uma proposta que se diz inovadora. É a defesa
desse ensino que procuraremos definir na análise das sequências discursivas selecionadas.
 
 
O dito e o não dito: as sutilezas do discurso oficial na educação técnica
 
 
Discutir a questão do ensino politécnico na legislação brasileira é importante, já que a lei 11.892/08 tenciona ludibriar o
interlocutor fazendo-o crer que este é o objetivo dos IFs.
Para analisar o discurso defendido no discurso oficial, é necessário que o corpus se constitua amplo o suficiente para
compreendermos as ideias ali implícitas, para isso selecionamos como materialidade linguística, a Apresentação e os
artigos 2º, 6º e 7º da Lei 11.892, de 29/12/2008 ( a lei de criação dos IFs).
Todas as sequências discursivas analisadas são retiradas dos documentos citados e revelam a necessidade de uma
mudança no ensino técnico no século XXI, mas qual o real objetivo dessa mudança, de que lugar o discurso é
enunciado, que ideologia está nele defendida (de modo explícito ou não).
Se, segundo Pêcheux apud Orlandi (2002),
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O discurso é definido como sendo efeito de sentidos entre locutores, um objeto socio-histórico em que o linguístico está
pressuposto. Ele critica a evidência do sentido e o sujeito intencional que estaria na origem do sentido. Pêcheux
considera a linguagem como um sistema capaz de ambiguidade e define a discursividade como a inserção dos efeitos
materiais da língua na história, incluindo a análise do imaginário na relação dos sujeitos com a linguagem. (p.11)
 
É necessário que conheçamos as condições históricas que alicerçaram a formação discursiva representada nas
sequências analisadas. Como o ensino técnico se constitui e qual o contexto em que foi repensado. As condições
amplas e restritas da produção do discurso, portanto, devem ser conhecidas.
Sabemos que a estrutura capitalista influencia a educação, pois o sistema solidifica a escola dualista, proporcionando os
conhecimentos construídos historicamente a uma pequena parcela da população e proporcionando aos trabalhadores
um conhecimento fragmentado, com intuito de preparar o aluno alienado para atuar passivamente no mercado de
trabalho.
Esse conhecimento fragmentado traz um ensino também fragmentado, no caso do ensino técnico, ele é desvinculado do
chamado propedêutico, isso ocorreu no Brasil por força de lei durante os anos de escolas técnicas e Centros Federais
de Educação.
Entretanto essa fragmentação, no século XXI, tornou-se um problema, pois o mundo globalizado da chamada sociedade
do conhecimento trouxe mudanças significativas ao mundo do trabalho. A empregabilidade passou a relacionar-se à
qualificação pessoal; as competências técnicas deverão estar associadas à capacidade de decisão, de adaptação a
novas situações, de comunicação oral e escrita, de trabalho em equipe.
Esse novo perfil profissional fez o parâmetro do ensino técnico alterar-se e assim os Institutos Federais foram
concebidos, para corresponder à evolução tecnológica que pressupõe um profissional mais qualificado para lidar com a
máquina (no sentido amplo).
Mas não apenas esse cenário amplo de um mundo tecnológico e globalizado influencia o discurso da lei, é necessário
lembrar que ainda no Século XX, no Brasil, o Decreto 2.208/97 expressa os interesses do capital em formar
profissionais de forma aligeirada e desarticulada com o Ensino Médio propedêutico e isso não correspondia mais ao
perfil de profissional que o mercado de trabalho local desejava.
Nascia a necessidade de formar um técnico cujo perfil de profissional consistia no trabalhador flexível, autônomo,
criativo e crítico para solucionar os possíveis problemas enfrentados pela empresa e que saiba relacionar-se em grupo.
Um trabalhador mais articulado e menos tecnicista, assim a estrutura educacional dos então CEFETs não era mais
adequada ao que era esperado pelo mercado e consequentemente pelo sistema capitalista.
Contrário ao modelo de 97, que estava em vigor, o Decreto 5.154/04 determinou a integração do Ensino Médio com a
formação profissional, iniciando o processo que culminou com a lei 11.892/08 na qual a expressão Ensino Médio
Integrado é amplamente presente na concepção defendida.
Assim, é a necessidade do mercado de profissionais de ensino técnico e tecnológico que traz a necessidade de
mudança na estrutura dos então CEFETs e Escolas Agrotécnicas surgindo os IFs.
Com os Institutos Federais, nasce a ideia de que há a necessidade de enfatizar o desenvolvimento local, por isso houve
uma expansão dos IFs, com a abertura de diversos campi.
A criação desses trouxe a defesa de alguns estudiosos da educação de um ensino politécnico (politécnico não pode ser
entendido apenas como o domínio da técnica, mas sim o domínio intelectual, científico, que compõe a técnica,
englobando não somente o produto, como a máquina, mas também a natureza e sua relação com o homem, como
vimos).
Pensando nesse contexto sócio-histórico, observemos a sequência discursiva abaixo.
Na apresentação da lei 11.892/08 há a seguinte sequência discursiva:
 
A proposta dos institutos federais entende a educação como instrumento de transformação e de enriquecimento do
conhecimento, capaz de modificar a vida social e atribuir maior sentido e alcance ao conjunto da experiência humana. É
nesse sentido que deve ser pensada segundo as exigências do mundo atual, concorrendo para alterar positivamente a
realidade brasileira. Os institutos federais devem possibilitar aos trabalhadores a formação continuada ao longo da vida,
reconhecendo competências profissionais e saberes adquiridos informalmente em suas vivências, conjungando-os com
àqueles presentes nos currículos formais.
 
Observa-se a ênfase à questão da transformação da sociedade indicando, inicialmente, que a lei deveria criar, mais que
uma instituição escolar, um sistema escolar transformador, capaz de superar o sistema capitalista neoliberal, já que
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afirma: “A proposta dos institutos federais entende a educação como instrumento de transformação e de enriquecimento
do conhecimento, capaz de modificar a vida social e atribuir maior sentido e alcance ao conjunto da experiência
humana.”
Vê-se que, embora a apresentação da lei aparentemente traga um discurso inovador no sentido de superar o sistema
capitalista, o desenvolvimento do texto revela que há, na verdade, um silêncio constitutivo (como define Orlandi, 1983),
pois na sequência analisada, vê-se que se fala em cidadania, em transformação da sociedade, mas a defesa é do
sistema capitalista, do desenvolvimento econômico e não social.
Segundo Orlandi, 1983, no silêncio constitutivo para dizer é preciso não-dizer, é a inserção dos sujeitos discursivos nas
formações discursivas historicamente determinadas que dão sentidos ao dizer. Ao dizer algo, apagamos outros sentidos
possíveis, mas indesejáveis, em uma situação discursiva dada. Na sequência analisada, é preciso dizer que se quer
uma transformação para não dizer que essa é, verdadeiramente, a ampliação do mercado, e a expansão econômica e
capitalista por todo o território nacional.
Esse silêncio fica mais facilmente identificado ao lermos a sequência discursiva abaixo, da lei 11.892/08:
 
Art. 2º Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e
multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com
base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta
Lei.
§ 1º Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos
cursos de educação superior, os Institutos Federais são equiparados às universidades federais.
§ 2º No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e
certificadoras de competências profissionais.
§ 3º Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial,
bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior,
aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica. (grifos nossos)
 
Observa-se no trecho que há a preocupação com a formação profissional e com a formação técnica, e não com uma
formação plural como se anuncia na apresentação.
A sequência abaixo traz mais subsídios para a análise:
 
Art. 6º Os Institutos Federais têm por finalidades e características:
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional; (Lei 11.892/08)
 
Nota-se que nessa sequência a ênfase no atendimento ao mercado de trabalho e ao desenvolvimento econômico é
clara. Pode-se, a partir dessa sequência, afirmar que a formação discursiva representada na lei é capitalista neoliberal;
assim, é necessário formar mão de obra qualificada para o mercado e adequar a vida às necessidades da economia,
pois é o desenvolvimento e fortalecimento da economia o objetivo, não havendo preocupação com o custo social disto.
Nesse sentido, não se pode dizer que há, no discurso da lei 11.892/08, a defesa de um ensino politécnico como definia
Marx, mas a de um ensino tecnicista com uma roupagem politécnica.
Isso pode ser associado à heterogeneidade que é característica do discurso, que pode negar o discurso do outro ou
incorporá-lo ao próprio discurso para causar determinado efeito de sentido.
Ainda no Artigo 6º:
 
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais
e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e
cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; (grifos nossos)
 
Nota-se que novamente a formação discursiva neoliberal, inicialmente negada (questão da heterogeneidade) é, nesta
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sequência discursiva, defendida, pois apenas os arranjos produtivos e o desenvolvimento econômico são defendidos.
Pode-se afirmar: o que é enunciado sobre a cidadania – embora esteja (provavelmente de modo intencional, pois a Lei
11.892/08 foi elaborada no Governo Lula, o qual dizia-se de esquerda) associado à ideia de ensino politécnico e a uma
consciência do processo de produção própria do socialismo – está diretamente ligado à concepção neoliberal do
trabalho. Nota-se nos trechos destacados na sequência discursiva que a preocupação é com o fortalecimento
econômico e não com a formação do cidadão no sentido amplo.
Nesse sentido, o cidadão que se deseja formar é aquele que esteja disposto e preparado para integrar o mercado e o
sistema capitalista vigente, um técnico capaz de atuar nas empresas que sofreram alterações no processo produtivo
devido ao avanço tecnológico. Não se deseja formar o cidadão que deseja a subversão do sistema e a superação dele,
algo que com o ensino politécnico na acepção de Marx seria o objetivo.
 
 
Considerações finais
 
 
A análise das sequências discursivas da proposta de criação dos IFs, feita na lei 11.892/08, revela que o discurso está
concebido de acordo com as ideias do neoliberalismo que na contemporaneidade revelam-se mantenedoras da
racionalidade capitalista.
Embora o discurso aparentemente seja pautado em ideias mais progressistas e críticas, ele perpetua, em especial ao
analisarmos os implícitos, a ordem social vigente.
Isso ocorre, pois a lei, ao discorrer sobre o Ensino médio Integrado, procura expressar uma proposta com tendência
emancipadora, ao indicar uma possibilidade de formação mais abrangente para a classe trabalhadora, mas,
concomitantemente, não indica possibilidades de execução e afirma ser o desenvolvimento econômico e o atendimento
ao mercado de trabalho a condição para a instalação de cursos.
O discurso da lei, portanto, revela que embora se afirme querer implantar um ensino politécnico que de fato supere a
desigualdade social e a estrutura de mercado vigente, não é de fato isso que é defendido.
A implantação da politecnia seria uma tarefa difícil de realizar no atual contexto social brasileiro, em que o
neoliberalismo se faz presente e permeia o discurso oficial.
Ainda assim, é necessário lembrar que os documentos, nas sequências discursivas apresentadas já possibilitou um
avanço por ao menos provocar a discussão acerca de uma nova ideia de formação técnica no Brasil. Embora saibamos
que a efetivação dessa proposta ainda seja uma utopia.
Tal efetivação proporcionaria a superação da ordem social vigente, do discurso neoliberal, mas apenas a lei não tem
esse poder. É necessário que os docentes e discentes do chamado Ensino Médio Integrado tomem consciência de seu
papel na sociedade e discutam mais a questão da politecnia e da formação para o trabalho.
Assim, poderemos trazer uma discussão acerca do trabalhador que se quer formar, de que sociedade se quer perpetuar
e consequentemente transformar a educação técnica no Brasil e superar o sistema capitalista.
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