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Resumo 

Este trabalho discute como os professores da área de design do campus Pelotas do Instituto 

Federal Sul-rio-grandense estão produzindo sentidos em seus processos cotidianos de 

(re)construção da prática curricular. Tendo por referência a necessidade de considerar políticas 

educacionais de forma complexa, conforme proposto por Stephan Ball, e utilizando os aportes 

teóricos da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau, busca-se compreender estes sentidos por meio 

de entrevistas com seis docentes efetivos desta área. No processo de análise destas entrevistas, 

opta-se por identificar os sentidos e deslocamentos – em consonância com a Teoria do Discurso - 

ao redor dos significantes ensino, pesquisa, extensão. Conclui-se que no seu trabalho cotidiano, os 

professores constroem relações de forma complexa, sendo contingentes e multifacetados os 

elementos em jogo nos processos de consolidações hegemônicas. Constata-se a importância de 

tempos e espaços que possibilitem a afirmação de um determinado coletivo e a relevância deste 

para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas, construídas em harmonia com as 

possibilidades dos principais sujeitos do processo educacional: os professores e os estudantes. 

Palavras chaves: cotidiano escolar, prática curricular, teoria do discurso, educação profissional e 

tecnológica. 

 

 

Abstract 

This paper discusses how teachers in the area of design - Pelotas campus of Sul-rio-grandense 

Federal Institute - are producing meanings in their everyday processes of (re)construction of the 

curriculum practice. Referring to the need to consider educational policies in complex ways, as 

proposed by Stephan Ball, and using the theoretical framework of Ernesto Laclau´s Discourse 

Theory, we seek to understand such directions through interviews with six permanent staff in this 

area. In the process of analysis of these interviews, it was chosen to identify the senses and 

movements - in line with the Discourse Theory - over the significant teaching, research, and 

extension. It is concluded that in their everyday work, teachers construct relationships in a 

complex way, being contingent and multifaceted elements that play a role in the processes of 

hegemonic consolidation. Notes the importance of time and space that allow the affirmation of a 

specific collective and the relevance of this for the development of inclusive educational practices, 

built in harmony with the possibilities of the main actors of the educational process: teachers and 

students. 

Key words: school quotidian, curriculum practice, discourse theory, professional and 

technological education.  
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Introdução 
 

Ao longo do tempo, como parte dos movimentos que a educação profissional realiza 

para acompanhar as constantes mudanças sociais das formas de produção, diferentes formas 

de organização vêm sendo adotadas para o conjunto de instituições federais dedicadas a 

esta modalidade educacional. Atualmente, a Lei 11.892/2008 (Brasil, 2008) regula a 

organização da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica (RFEPT). 

O atual modelo organizacional tem por base os Institutos Federais de Educação Ciência 

e Tecnologia (IFs), os quais foram constituídos pela integração de diferentes instituições 

federais de educação tecnológica: centros federais de educação tecnológica, escolas 

técnicas federais, escolas agro técnicas federais e escolas técnicas vinculadas às 

universidades federais. 

Os IFs possuem natureza de autarquias federais (detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar), são multicampi 

(compostos por uma reitoria e diversos campi, em geral, localizados em diferentes 

municípios de uma determinada região), atuam em diversos níveis e modalidades de ensino 

(da educação básica à superior, nas modalidades presencial, a distância, educação de jovens 

e adultos e profissional) e também nas áreas de pesquisa e extensão. Portanto, os IFs 

possuem um espaço diferenciado de autonomia e, ainda que a reestruturação da rede seja 

recente, em geral, são instituições com uma longa trajetória institucional.  

Pode-se avaliar que a criação dos IFs e a expansão do número de escolas e da oferta 

cursos apresentam-se como novos elementos de tensionamento das políticas educacionais 

para Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nas instituições federais de educação 

profissional: os discursos da SETEC e do MEC apontam para a criação de uma nova 

identidade
1
 para a RFEPT, conforme se pode interpretar a seguir: 

 

Mais que tudo, a decisão de estabelecer os Institutos Federais como política 

pública representa trabalhar na superação da representação existente (a de 

subordinação quase absoluta ao poder econômico) e estabelecer sintonia com 

outras esferas do poder público e da sociedade, na construção de um projeto 

mais amplo para a educação pública, com singularidades que lhe são bastante 

próprias, passando a atuar como uma rede social de educação profissional e 

tecnológica. (MEC/SETEC, 2008, p. 17) 

 

Para estudar como este processo de reestruturação vem sendo construído 

institucionalmente realizou-se uma pesquisa que investigou que sentidos estão sendo 

construídos na política curricular do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul)
2
 a partir da 

criação dos IFs (Araujo, 2013).  

Este trabalho recorta parte desta pesquisa com objetivo de discutir como os professores 

da área de Design do campus Pelotas do IFSul constroem sentidos em seus processos 

cotidianos de (re)construção da prática curricular, quais suas motivações, como são 
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construídas as relações e os movimentos de resistência, enfim, discute, em uma instituição 

com privilegiado espaço de autonomia, possibilidades e limitações da autonomia docente 

para construção de práticas curriculares diferenciadas. 

Para identificar como este trabalho se insere na produção acadêmica no campo do 

currículo da educação profissional, foram analisados trabalhos correlatos constantes na base 

do Scielo Brasil. Para pesquisas realizadas nesta base utilizou-se “educação profissional” 

como filtro principal combinado com as categorias currículo, política curricular, design, 

ensino, pesquisa, extensão e trabalho docente, significantes privilegiados pelos quais 

transita este artigo. Educação profissional combinado com currículo resultou em sete 

artigos; combinado com design dois e combinado com ensino e pesquisa doze. As 

pesquisas com os critérios de busca educação profissional combinado com ensino e 

extensão, com pesquisa e extensão, com política curricular e com trabalho docente 

resultaram vazias; adotando-se como categorias de busca design e currículo não se obteve 

nenhum artigo relacionado a currículo de cursos técnicos da área de design. 

Considerando que alguns artigos foram selecionados por mais de uma busca, ao final 

foram analisados dezessete trabalhos. Com base no título, complementado pela leitura do 

resumo, identificou-se que quatro tratam de temas específicos de cursos de área da saúde, 

quatro discutem reformas educacionais e outros quatro focam a organização de cursos: dois 

discutindo estruturação de grades curriculares e dois a organização do currículo por 

competências. Os restantes abordam PROEJA, política educacional, cursos superiores de 

tecnologia, universalização da educação e identidades profissionais de estudantes e 

professores. 

Burnier et al (2007) analisam discursos de um grupo de docentes da educação 

profissional, adotando como metodologia história de vida, a fim de investigar as 

representações dos professores sobre a docência, como se posicionam diante de suas 

carreiras e como as localizam em seus projetos de vida. Neste trabalho também se 

entrevista professores, entretanto com outra finalidade: investiga-se como eles põem em 

movimento as políticas curriculares no seu cotidiano de trabalho. 

Como citado, o ambiente empírico deste estudo é a área de Design do campus Pelotas 

do IFSul. Este campus foi escolhido por ser uma instituição estruturada, em funcionamento 

desde 1942 e já submetida a inúmeros processos de reforma educacional. O campus Pelotas 

possui 384 docentes e 203 servidores técnico-administrativos; oferta vinte cursos técnicos 

(quatro na modalidade de educação à distância), seis cursos de graduação (um na 

modalidade de educação à distância) e cinco cursos de pós-graduação (dois na modalidade 

de educação à distância) – sendo um de mestrado profissional –, totalizando 4921 

estudantes
3
. 

A área de Design foi selecionada por se encontrar em pleno processo de reestruturação 

curricular: está em implantação um curso de Bacharelado em Design – primeiro curso 

superior em construção por este coletivo – e os cursos técnicos subsequentes em 

Comunicação Visual e Design de Móveis foram reestruturados, originando os cursos 

técnicos integrados em Comunicação Visual e Design de Interiores, respectivamente
4
. 

O corpo docente da área é composto por vinte professores com diferentes formações de 
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origem (arquitetura, desenho/designer, artes, engenharia, matemática, mecânica, etc.); 

quanto à titulação tem-se um doutor, onze mestres, sete especialistas e seis graduados – dos 

quais quatro são professores substitutos
3
.  

Após algumas atividades de aproximação com o grupo de professores, a partir do 

conhecimento sobre os detalhes da pesquisa, o próprio grupo sugeriu alguns docentes que, 

por suas vivências, ele avaliava que contribuiriam significativamente para o estudo em 

andamento. Levando em consideração a disponibilidade de tempo dos entrevistados, a 

opção metodológica foi de entrevista semiestruturada (Poupart, 2008), realizada a partir de 

um instrumento previamente elaborado para abordar questões referentes a ensino, pesquisa, 

extensão, processo de transformação em IF e gestão institucional. Ao final, as seis 

entrevistas resultaram em 312 minutos de gravação e foram transcritas para o processo de 

análise. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa (Flick, 2009a; Flick, 2009b), pois as 

investigações ocorrem com atores sociais que estão vivenciando o ambiente de 

reestruturação institucional e os resultados apresentados estão sujeitos à subjetividade dos 

entrevistados – os quais atribuem sentido ao objeto que está sendo investigado – e também 

da capacidade interpretativa do pesquisador. 

O grupo de professores entrevistado é constituído por seis professores efetivos da área, 

contratados em diferentes épocas, com envolvimento em gestão como coordenadores ou ex-

coordenadores dos cursos citados. Ao longo das entrevistas identificou-se que os mais 

novos foram ex-alunos do curso técnico (CT) em Desenho Industrial (DIN), extinto no final 

dos anos 90. Optou-se por desconsiderar informações sobre gênero, a fim de garantir o 

anonimato dos entrevistados, identificando-os com o seguinte formato: DSG_Docente_n, 

com n variando de 1 até 6.  

Em geral as entrevistas se caracterizaram por um bate papo entre entrevistador e 

entrevistado sobre os temas citados anteriormente e, algumas vezes, outros de natureza 

institucional / educacional. Deste modo, os entrevistados contaram histórias, citaram 

exemplos e nominaram colegas reforçando suas falas sobre diferentes temas; estes 

elementos não foram incluídos na transcrição, ou seja, ela não corresponde à íntegra da 

entrevista, mas foi rigorosamente realizada de forma a manter sem alterações a fala do 

entrevistado nas questões de interesse da pesquisa.  

Com base nos fundamentos da Teoria do Discurso, o trabalho discutirá os sentidos que 

os docentes estão construindo para a nova política curricular em construção com a 

transformação em IF, tendo por referência os significantes “ensino”, “pesquisa” e 

“extensão” presentes nos textos transcritos. Para dar conta disto, o artigo está organizado da 

seguinte forma: a próxima seção trata do referencial teórico que suporta a as análises 

realizadas ao longo do artigo; a seção 3 discute, a partir do conjunto de significantes 

citados, como os professores constroem sentidos para sua ação cotidiana e a última seção 

discute os principais achados da pesquisa. 
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O recorte teórico da pesquisa 
 

Tendo como linha condutora da pesquisa uma concepção complexa de políticas 

educacionais, em consonância com a matriz conceitual pós-estruturalista / discursiva, foram 

utilizados aportes teóricos e metodológicos do ciclo de políticas, desenvolvido por Stephan 

Ball e da Teoria do Discurso, de Ernesto Laclau.  

Ball (1994) afirma que política é “um conjunto de tecnologias e práticas as quais são 

realizadas e disputadas em nível local. Política é ambos, texto e ação, palavras e fatos, tanto 

o que é intencionado como o que é realizado” (p.10). Assim, ao mesmo tempo em que uma 

política está sendo construída está sendo contestada e alterada: os “elaboradores/autores” 

não conseguem controlar o significado de uma determinada política, uma vez que elas serão 

interpretadas pelos agentes das diferentes arenas/níveis, criando novos significados para a 

referida política. Política é a própria razão de ser da existência do social, pois “aponta para 

estabelecer uma ordem, organizar a coexistência humana em condições sempre conflitivas” 

ligadas “ao antagonismo que se manifesta na diversidade das relações sociais” (Mouffe, 

1999, p.14).  

Assume-se que as políticas estão constantemente em processo de deslocamento e 

fixação temporária, produzindo, neste processo de construção, uma mescla de 

posicionamentos diversos, muitas vezes ambíguos. Desta forma não é possível determinar a 

priori, quais serão os resultados de uma determinada política quando estiver deslocada em 

outros contextos e submetidas a releituras/reinterpretações de outros atores. Esta 

perspectiva é o motor deste trabalho: os professores da área de design, dos quais se recorta 

um grupo de entrevistados, estão produzindo em seu cotidiano de trabalho, de forma 

complexa, sentidos para as políticas curriculares em construção no IFSul. 

Laclau e Mouffe (Laclau; Mouffe, 1987), no desenvolvimento da Teoria do Discurso 

(TD), consideram hegemonia o conceito chave para pensar a política. Hegemonia é 

compreendida como a construção discursiva, a partir de um terreno de diferenças, em que 

um discurso específico passa a representar as demandas dessas diferenças, constituindo-os 

num bloco histórico de uma formação hegemônica específica, resultado de uma articulação, 

sem que nenhum conteúdo específico esteja a priori, privilegiado a ocupar esta posição 

hegemônica.  

Neste referencial teórico, discurso não está relacionado apenas à fala e/ou à escrita: 

envolve também a ação – e seus efeitos –, pois não há ação que não esteja imersa na 

significação. Nas palavras do próprio autor “os elementos linguísticos e não linguísticos 

não estão simplesmente justapostos e sim constituem um sistema diferencial e estruturado 

de posições – ou seja, um discurso” (Laclau, Mouffe, 1987, p.184) 

No processo de constituição hegemônica, um discurso particular será selecionado e 

elevado à condição de discurso universal, representante de um processo de articulação, e, 

portanto, responsável pela identidade, pela produção de sentidos, pelo estabelecimento das 

posições de sujeitos possíveis/permitidas para uma dada articulação.  

Para que isto ocorra é necessário que uma demanda específica, num processo de 
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articulação, consiga interpelar outros conjuntos de demandas, de modo que estas se 

reconheçam como partes daquela. Será necessário um esvaziamento do seu conteúdo mais 

literal – da particularidade representativa da demanda à qual estava associada – a fim de 

simbolizar o conjunto de demandas do momento e falar, agir, em nome do conjunto. É, 

pois, segundo Laclau, a capacidade de esvaziamento do conteúdo original de uma das 

demandas – da sua particularidade – para incorporar outras demandas particulares – 

representando uma totalidade contingente – que vai definir qual significante representa o 

processo hegemônico. 

Este esvaziamento é necessário, pois a articulação – e por consequência o discurso/o 

sistema de significação resultante desta articulação – é constituída a partir de algo que está 

fora do sistema, num processo de antagonismo: não existe nenhuma positividade, nenhuma 

identidade positiva no sistema que seja capaz de tornar-se, por seu conteúdo específico, o 

objeto representativo do sistema.  

É a competição entre diferenças internas de uma articulação que foi hegemonizada a 

partir de um exterior constitutivo para ocupar o universal com seus sentidos, que faz que 

todo o processo hegemônico seja instável/contingente. A manutenção da hegemonia exige a 

constante manutenção da cadeia de equivalências, seja porque determinadas demandas não 

se considerem mais representadas por determinada articulação, por necessidade de 

incorporar novas demandas, expandindo a articulação, seja por alteração no exterior 

constitutivo desta articulação. 

É o caráter aberto e incompleto de toda identidade social, resultante desta lógica que 

faz com que sentido e identidades sejam resultados do discurso hegemônico, que elimina a 

possibilidade a um sujeito transcendental/originário: o que existem são posições de sujeito, 

estabelecidas pelo discurso hegemonizado na articulação, o qual posiciona, autoriza, 

restringe os sujeitos que nele se constituem ou expressam.  

Por conseguinte, o discurso é resultado de uma construção social, que, ao mesmo 

tempo, constrói e expressa as relações sociais em um determinado contexto, constituindo-se 

em todas as produções sociais das quais é expressão. A expressão prática discursiva refere-

se a um discurso específico, num determinado contexto. Compreende-se desta forma, por 

que os discursos – e por consequência as políticas, no contexto deste trabalho, 

compreendidas como discursos – estão em constante processo de deslocamento e fixação 

temporária, produzindo posicionamentos diversos, muitas vezes contraditórios.  

Consoante com os conceitos acima, assume-se que a linguagem constrói o mundo e, 

portanto, a atribuição do significado de um significante torna-se um processo cultural uma 

vez que “seu sentido somente poderá ser definido dentro de uma formação discursiva 

histórica e socialmente contingente” (Lopes; Macedo, 2011, p.40), o que desloca as 

discussões de currículo e seus significantes para o campo da política, da política curricular: 
 

ele [o currículo] é uma prática de poder, mas também uma prática de 

significação, de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, nos governa, 

constrange nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isto produzindo 

sentidos. Trata-se, portanto, de um discurso produzido na interseção entre 



 
JAIR JONKO ARAUJO 
 
 

 
214 

diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos 

postos por tais discursos e os recria. [...] qualquer manifestação do currículo, 

qualquer episódio curricular, é a mesma coisa: produção de sentido. (Lopes; 

Macedo, 2011, p.41-42) 

 

Por fim, enfatiza-se que neste trabalho concebe-se política como discurso na concepção 

da TD por se entender que, em diferentes escalas, as políticas serão sempre construídas em 

processos hegemônicos, conforme possibilidades e limitações locais. A fim de evitar uma 

concepção hierarquizada no processo de deslocamento e resignificação da política, adota-se 

o termo construção de políticas, independente da escala onde se insere a análise. 

 
 
A construção coletiva de sentidos pelos professores da área de Design 
 

Os conceitos da Teoria do Discurso constituem a base teórica para os processos de 

análise do material empírico. Assim, a identificação das cadeias de equivalências 

(linguísticas e não linguísticas) em torno de pontos nodais (significantes privilegiados), a 

identificação dos Outros, das contingências e sedimentações (visíveis por meio dos 

significantes flutuantes, dos antagonismos e hegemonias presentes nos discursos) 

constituem elementos que permitem identificar e analisar os discursos e seus efeitos 

(Jorgensen; Phillips, 2002). 

Deste modo, a identificação dos significantes privilegiados no material empírico é um 

elemento fundamental para a identificação dos sentidos e a compreensão dos discursos. 

Inserido em uma pesquisa mais ampla na qual os significantes “ensino”, “pesquisa” e 

“extensão” foram avaliados como significantes privilegiados no material empírico (Araujo, 

2013), realiza-se, também neste trabalho, a análise dos depoimentos deste grupo de 

professores a partir da interpretação de sentidos presentes em torno destes significantes. 

Para isto o material empírico foi reorganizado e as sentenças foram reagrupadas 

conforme a temática que estava sendo tratada em torno de cada um destes significantes, 

enfatizando, com isto, as aproximações e os afastamentos entre os depoimentos dos 

entrevistados. É com base neste processo que será discutido como os professores constroem 

sentidos em seu cotidiano de trabalho. Destaca-se que a contagem não foi critério para 

determinar a relevância de determinados sentidos e a fim de evitar interpretações 

descontextualizadas, as fontes foram revisitados diversas vezes durante o processo de 

escrita. 

Há entre os professores o entendimento que a instituição mudou e “tem o dever de 

desenvolver ensino, pesquisa, extensão e ofertar outros cursos graduação, pós-graduação” 

(DSG_Docente_1) e que “há tendência de modificar a estrutura vigente na instituição: os 

cursos vão pensar pesquisa e extensão de forma institucionalizada” (DSG_Docente_6) . 

Sobre esta institucionalização no campus há entendimento diverso entre os entrevistados: 
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Hoje pesquisa e extensão é confuso no campus, está em processo. 

(DSG_Docente_6) 

Pesquisa e extensão engatinhando. [...] Parece que as pessoas fazem leitura 

binária: ao enaltecer pesquisa e extensão está desvalorizando sala de aula. [...] 

Pesquisa e extensão têm muito que caminhar, mas é isto mesmo. 

(DSG_Docente_1) 

 
Pesquisa é uma necessidade pelo novo momento da instituição. (DSG_Docente_3) 

Na produção de sentidos para a pesquisa e a extensão observa-se que a grande 

motivação para a área do Design
5 

trabalhar estas dimensões de maneira mais formal – em 

especial a pesquisa – é a implantação do Bacharelado em Design: 
 

No design é muito incipiente, alguns poucos projetos. O pessoal não tem a 

cultura ainda que [pesquisa e extensão] faz parte do processo. (DSG_Docente_1) 

 

Preocupação forte é pesquisa. [...] Com o curso superior tem preocupação com a 

pesquisa; coordenadoria não tem esta cultura. [Professores] Antigos tem o saber, 

mas não tem este hábito, este fazer; grupo novo [concursados recentemente] tem 

que construir isto em conjunto com os antigos. (DSG_Docente_3) 

 

Com o Bacharelado, com a demanda da [regulamentação da] carga horária 

docente, vem muito forte esta preocupação com pesquisa e extensão. 

(DSG_Docente_6) 

 

Entretanto, desde 2003 os cursos técnicos da área trabalham com uma metodologia de 

projetos finais, com a realização e defesa de trabalhos interdisciplinares ao final dos cursos. 

O projeto do CT em Design de Móveis envolve o desenvolvimento de solução para 

problemas reais em instituições filantrópicas. Os professores avaliam que este processo, 

que vem sendo construído ao longo dos anos, apresenta efeitos muito positivos para a 

formação dos estudantes, conforme se pode interpretar nos depoimentos a seguir: 
 

o curso facilita, talvez seja experiência dos professores ... na facilidade de fazer 

as questões multidisciplinares aparecer. É um crescente: houve um tempo que 

não se fazia assim. Há 7/8/10 anos atrás era isolado, cada um em sua disciplina. 

Uma disciplina [...] começou a fazer isoladamente defesa de trabalhos, os alunos 

apresentavam para turma. Teve dificuldade de avaliar e começou a convidar 

professores de outras disciplinas para ajudar. [...] Ela teve dificuldade quando os 

próprios estudantes, usando o conhecimento de outras disciplinas começaram a 

construir os projetos multidisciplinares. Não conseguiu avaliar, extrapolou as 

disciplinas. [...] Ela convidou os professores, começaram a gostar e usar suas 

disciplinas apontando para aquele projeto. Começaram a fazer reuniões para 

estabelecer objetivos, começou aos poucos, hoje está constituído. [...] Quando o 

processo ficou solidificado o curso de móveis ficou mais criativo nas defesas, na 

interdisciplinaridade, na forma de apresentar o projeto – conhecimento, forma de 
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falar, postura, aspecto, o argumento. (DSG_Docente_2) 

 

os projetos interdisciplinares já existiam quando cheguei: foi acontecendo por 

observações dos professores que faziam coisas isoladas e resolveram juntar, 

interdisciplinar. [...] é um a experiência muito, muito legal! Para a gente e para 

os alunos, que percebem que estão fazendo uma coisa maior, a relação das 

disciplinas ... Une sete disciplinas. (DSG_Docente_1) 

 

Durante as entrevistas ficou muito evidente que esta forma de trabalhar, a qual insere 

as dimensões pesquisa e a extensão no processo educacional da área, é um valor muito 

importante para o grupo de professores e deverá ser mantida nos novos cursos em 

implantação, como pode ser interpretados nos depoimentos a seguir:  
 

Quero brigar para que esta ideia (de inserção na sociedade) se sustente nos 

outros cursos [os novos cursos da área]. [...] A tendência é manter, espero que 

continue, porque agora tem extensão, pesquisa, curso superior, tudo junto. 

(DSG_Docente_5) 

 

No Bacharelado vai ter a possibilidade de fazer nos semestres, está em aberto 

aos professores, as disciplinas foram articuladas nos semestres para fazer. [...] 

No sétimo semestre terá uma disciplina chamada laboratório de design que 

simula um escritório de design [...] Vai ter um job que articula os diversos 

grupos. Professores estão empolgados com este projeto. Atividade em grupo é 

fundamental no Design. (DSG_Docente_1) 

 

Uma das representações presentes nos discursos acolhe que é a mudança para IF que 

traz o dever de desenvolver pesquisa e extensão e ofertar cursos superiores (de graduação e 

pós-graduação), outra acolhe discursos vigentes que os docentes da área não têm a cultura 

da pesquisa e da extensão, o que dificulta a construção destas dimensões. 

Esta segunda representação pode ser confrontada pela metodologia de projetos que 

ambos os cursos técnicos da área utilizam no desenvolvimento de suas atividades 

educacionais (em um deles com grau grande de inserção social), a qual indicaria que os 

professores têm sim cultura da pesquisa e extensão como parte de seu cotidiano de trabalho. 

Esta contradição pode indicar que estes discursos trabalham com diferentes sentidos para as 

dimensões pesquisa e extensão, os quais induziriam os docentes interpretar que elas não 

fazem parte de seu cotidiano de trabalho, apontando, indiretamente, para as questões “o que 

é pesquisa?” e o “que é extensão?”. 

Um docente aponta que existem discursos no campus que os professores 

 

só querem saber de pesquisa e extensão e não querem mais dar aula, [que] o 

mote é o ensino técnico e isto está sendo deixado de lado. Talvez sejam 

discursos isolados. Parece que nas reuniões [referindo-se a regulamentação da 

carga horária docente] vão sempre os mesmos; estamos no período de transição, 

turbilhão de mudanças, está em completa transição, IF recém começou. 
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(DSG_Docente_5) 

 

Em todas as entrevistas, o que também é reforçado por observações realizadas na área 

durante a pesquisa, observa-se um grupo motivado, comprometido com o seu fazer, 

proativo, solidário e que valoriza o trabalho coletivo, características estas que estão 

expressas nas atividades curriculares dos cursos da área: 
 

O time é muito legal, muito bom, muito proativo: o que não dá para um, outro 

faz, está sempre bom. Muito forte aqui. Professores substitutos são 

superengajados, querem fazer parte do processo, entram na viagem. 

(DSG_Docente_1) 

 

O principal valor é ter dentro do grupo pessoas com vontade de buscar o novo 

(nem todos têm esta característica). Estas pessoas têm liderado os processos ... a 

base tem que ter professores que mantenham os conhecimentos tradicionais. 

(DSG_Docente_2) 

 

Internamente funciona bem porque as pessoas se encontram todos os dias, o 

grupo é fechado, o design [referindo-se à área] é um oásis de colaboração. Será 

que o diferencial do grupo pode ser originado da formação em artes, da 

valorização do estético? (DSG_Docente_3) 

 

Grupo excelente. [...] comprometido, motivo maior que é o aluno, o ensino, 

pessoal competente. Motivação [para trabalhar] ... gosto de pessoas que gostam 

do que fazem. (DSG_Docente_4) 

 

O corpo docente era tão bom / é tão bom, que sempre acaba ficando bom. [...] 

Em outros cursos a coisa anda, as vezem meio sem ânimo, aqui não; parecem 

crianças (cita exemplos), 90% é "oba". Surgem ideias neste caldeirão. A equipe 

é maravilhosa. [...] O trabalho está tão bom que os professores e os alunos e os 

professores estão felizes. Tudo que está sendo bolado está dando resultado. 

(DSG_Docente_5) 

 

Todas as discussões (dos três cursos [novos]) são processos coletivos, do grupo. 

[...] Tem desejos pessoais, mas não é descolado do coletivo. Os grupos são 

autorizados pelo coletivo. [...] Grande reestruturação curricular é consequência 

de um planejamento articulado, o processo pensado inteiro pelo grupo. 

(DSG_Docente_6) 

 

O terceiro depoimento destaca a possibilidade de as pessoas compartilharem os 

mesmos espaços (a sala da coordenadoria) e se encontrarem todos os dias são fatores muito 

importantes para manutenção do espírito de colaboração. No quarto depoimento, o docente 

referia-se a reforma do final da década de 90, enfatizando a relevância do corpo docente 

para a qualidade de uma proposta curricular, representada, no contexto da entrevista, pelos 

cursos que foram criados naquela ocasião.  
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Como enfatiza o último depoimento, a verticalização da oferta educacional da área e o 

grande processo de restruturação curricular é resultado de um processo coletivo interno. Na 

mesma entrevista é destacado que este processo é anterior à criação dos IFs, embora jamais 

houvesse sido formalizado nos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI) de 2007 e 

2009.  
 

Foi uma discussão interna, não foi formalizada no PDI. No ensino superior a 

discussão é antiga. O que ocorre hoje é resultado de um processo de 

amadurecimento das discussões coletivas antigas. Desde que a instituição 

começou a fomentar cursos integrados [anos de 2005 e 2006], internamente [...] 

vem discutindo estas questões. (DSG_Docente_6) 

 

A formalização da abertura do curso superior vai ocorrer na revisão do PDI de 2010
6 

e 

a resolução do Conselho Superior que cria o curso é de dezembro de 2010, ou seja, a 

formalização da oferta vai ocorrer simultaneamente à aprovação do curso, entretanto o 

processo interno de discussão na área, como se interpreta nas entrevistas, remonta anos.  

Este conjunto de situações destaca o quanto os documentos institucionais, ainda que 

construídos em processos participativos e revisados periodicamente, são limitados em 

expressar as discussões e os planejamentos que estão ocorrendo em diferentes cotidianos 

escolares. Eles indicam sentidos parciais da prática discursiva institucional que foi 

estabilizada num determinado tempo histórico e estarão constantemente sendo pressionados 

para incorporar demandas silenciadas naquele fechamento.  

A seguir, apresentam-se alguns depoimentos que permitem interpretar como este 

processo vem ocorrendo na área de design: 
 

Primeiro o curso tem que ter qualidade. Daí partiu tudo: a possibilidade de fazer 

o curso superior, tinha corpo docente, os alunos queriam ficar, iam para UFPel e 

voltavam destacando a qualidade do curso técnico. O estudo para o curso 

superior que tivesse qualidade, que não fosse igual ao técnico, mais conceitual, 

mais teórico. [...] Desde a época do DIN (um curso muito amplo, muito forte)... 

(DSG_Docente_4 – grifo nosso) 

 

Em 2008 entraram cinco professores novos e foi um "boom". [...] Com este 

grupo novo e a nova estrutura do IF começaram a pensar coisa. O IF favoreceu 

curso superior – um desejo antigo da coordenadoria. [...] Quando Desenho 

Industrial (DIN) foi transformado em dois novos cursos [referindo-se a reforma 

da EP dos finais dos anos 90] o pessoal sentiu muito, o desejo não era este, 

sensação era de perda de conteúdo, sentimento de que aquele curso era um curso 

superior. (DSG_Docente_3 – grifo nosso) 

 

Lá por 2005 descobrimos que outros CEFETs haviam feito diferente. Numa 

semana de palestras trouxeram uma professora do curso superior de SC e ela 

apresentou praticamente o nosso DIN (exagerando). Aquilo tocou o grupo, já 

tinha se pensado antes ... Por duas vezes nos reunimos e discutimos um curso 
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superior: algumas vezes ficamos presos na titulação, outras dúvidas, outras vezes 

porque acreditávamos nos nossos cursos técnicos. Quando foi feita o primeiro 

PDI (apareceu para nós um 5 anos atrás?) colocou-se um curso superior na área 

do design
7
. (DSG_Docente_2 – grifo nosso) 

 

Ainda em 2009 comecei a perguntar se com tanto tempo de design, e agora com 

a mudança da instituição, não tinham pensado em abrir curso superior na área de 

design. A resposta foi que sim, em várias vezes tinha sido pensado, já tinham 

discutido, foi engavetado, não deu, não aconteceu, teve intenção ... ‘Agora que a 

instituição mudou [...] quem sabe não leva isto adiante?’ Ficamos conversando, 

já tinham feito coisas antes, o pessoal começou a procurar o que se tinha, que 

curso se queria, como seria este curso, conversamos em muitas reuniões. 

(DSG_Docente_1 – grifo nosso) 

 

Um conjunto de coisas favorece a criação do curso: entrada de cinco professores 

novos com diferentes formações, com vontade de fazer coisas, de alguns de 

fazer curso superior; uma força muito grande na transformação de CEFET para 

IF: se tinha algo que ainda estava bloqueando o surgimento do curso superior, 

acabou aí. A primeira vez que li sobre verticalização pensei ‘está escrito aqui 

que eles querem isto, se a gente quer fazer isto eles não vão poder dizer que a 

gente não pode fazer isto’. (DSG_Docente_1 – grifo nosso) 

 

Os depoimentos permitem interpretar que há um longo processo histórico de discussão 

de implantação de um curso superior na área, destacam suas diferentes motivações e como 

o grupo pensa a montagem deste curso, enfatizando a renovação do grupo de professores 

como um fator fundamental para impulsionar um processo que estava latente há vários 

anos.  

Pode-se concluir que o discurso oficial da verticalização, presente na construção dos 

IFs, não foi o motivador da atual “reforma”, mas empoderou um grupo na Instituição – 

inicialmente um pequeno grupo de professores e posteriormente toda a área – para a 

construção de uma nova proposta curricular. Outra questão relevante é como o curso inicial 

da área, o Desenho Industrial, funcionou, ao longo do tempo, como referente de um 

processo educacional de qualidade.  

Os depoimentos abaixo ilustram o processo de resistência realizado durante a reforma 

da educação profissional do final dos anos 90: 
 

Aí vem o consultor do MEC para acabar com o curso [referindo-se ao DIN e a 

área de Design] (não lembro o por quê); acho que já estávamos trabalhando num 

curso novo. Como sempre o grupo é muito bom: o pessoal arrumou todo o 

corredor dos laboratórios (as salas). De manhã o consultor passou pelo corredor 

de uma ponta a outra ... Passamos de arraso, de nada a ver para excelência 

nacional e exemplo para os outros. [...] Uma passada de corredor decide a vida 

de um curso, é estranho. Os nossos cursos passaram ser uma referência. 

(DSG_docente_5). 
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Tinha aquele ranço, aquela mágoa em função das cargas horárias reduzidas: 

tinha uma carga horária real e outra no papel. [...] Apareceu quando foi 

organizar os planos [em 2007]. (DSG_docente_5) 

 

Destes depoimentos interpretam-se dois movimentos de resistência: o primeiro em 

grande escala quando, no âmbito da reforma dos finais dos anos 90, parte do grupo
8
 forçou 

a inclusão de certa visão da área de design na oferta de cursos técnicos, a qual acabou se 

tornando referência nacional. O segundo processo é interno (em nível institucional): 

naquela época os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) tinham que ser aprovados pelo 

MEC e o PPC oficial, por limitação legal de carga horária para a área, tinha previsão 15 

semanas por semestre, mas a área ofertava as disciplinas durante 18 semanas (a carga 

horária real era maior do que oficial), conforme se pode interpretar deste depoimento:  
 

Internamente [desconhece deliberações do MEC] os cursos ficaram muito 

específicos. Escolheu-se uma área do DIN [Programação Visual] que atendia a 

região. Tinha uma carga horária reduzida: uma no papel e outra real. Os 

professores quiseram trabalhar mais [...] O curso tinha um mês a mais de aula, os 

alunos nem sabiam pois os outros cursos tinham 18 semanas mesmo! 

(DSG_docente_2) 

 

Em 2007, quando começou a operar um novo sistema informatizado de controle 

acadêmico e já havia sido (re)assumido o discurso de autonomia pedagógica da instituição, 

os documentos oficiais passaram a expressar o que de fato ocorria nestes cursos. As 

reflexões expressas no depoimento abaixo permitem interpretar que um grupo de 

professores, mesmo num espaço de autonomia bastante restrita, pode ocupar espaços vazios 

e deslocar determinados discursos – ainda que de forma pouco visível no início do processo 

– construindo novas possibilidades curriculares: 
 

Os cursos passaram ser uma referência no currículo que foi montado, no jeito do 

design, facilitou os movimentos internos, a coisa ficou boa – contra as minhas 

ideias – [...] ficou meio referência na área do design. Foi uma novela, deu tanto 

trabalho! [...] Coisas que na época eu considerava ruins acabaram dando bons 

movimentos para o curso e hoje até vejo com bons olhos. (DSG_Docente_5) 

 

No conjunto das entrevistas pode-se interpretar que este processo de reforma, imposto 

externamente, deixou no grupo de professores a sensação de que algo ficou perdido e 

motiva atualmente a implantação do curso superior e a reestruturação de todo o processo 

educacional da área. Assim, constituem elementos principais no processo de 

hegemonização da atual reestruturação da área: a possibilidade de resgatar o “elo perdido” 

com a extinção do DIN e discurso da verticalização propostos para os IFs, ligando as 

frustrações do passado com as possibilidades do presente.  

É interessante perceber que um momento importante para a reestruturação curricular da 
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área foi um movimento de paralisação dos servidores, conforme relato no depoimento: 
 

Numa greve, professores conversando decidiram fazer o projeto de um curso 

superior... se dividiram e foram atrás de informações. Foi um tempo de reflexão, 

estavam somente os professores, sem atividade. (DSG_Docente_4) 

 

Isto exemplifica a necessidade de tempos para discussão e construção de processos de 

reflexão e a produtividade intelectual de um tempo aparentemente de não trabalho. 

Também nesta linha, os depoimentos seguintes permitem interpretar a relevância do 

trabalho coletivo e a importância de espaços e tempos de convivência e troca, destacando a 

produtividade das reuniões pedagógicas, realizadas semanalmente as quartas-feiras: 
 

A gente sempre fala das coisas boas, mas o curso [no sentido "dos cursos", da 

área do design] tem muita coisa negativa como qualquer curso, mas tem tantos 

movimentos positivos que eles se sobressaem. Penso que tudo começa pela 

possibilidade das pessoas se encontrarem e conversarem. [...] Aqui tem um fluxo 

– as reuniões de quarta são uma loucura – que permite se comunicar, conversar o 

que esta acontecendo na sala de aula, problemas com alunos, conversar sobre 

projetos paralelos, sobre o currículo; o espaço permanência, de convivência 

ajuda muito. [...] Sem a convivência movimentos seriam mais lentos, talvez até 

inexistentes. Nas reuniões de quarta-feira se resolve coisa, fala coisas, coloca 

problemas, vislumbra solução. Às vezes com todo mundo não rende, aí vai 

formando grupos, o NDE ajuda muito, se faz muito isto, resolve as coisas juntos. 

(DSG_Docente_1) 

 

Interlocução com o grande grupo nas reuniões de quarta funciona muito bem. A 

reunião é momento de avaliação. A comissão organiza o material e leva ao 

grupo [...] A comissão avalia e traz à reunião. [...] O espaço da reunião é 

compartilhado pelos coordenadores, se organiza, a coisa funciona bem: o que 

acontece aqui é que o pessoal se divide bem. (DSG_Docente_4) 

 

A partir dos depoimentos a seguir, pode-se interpretar que há falta de compreensão 

sobre como a dimensão extensão vai afetar o trabalho cotidiano: 
 

[...] extensão é um grande problema na Instituição, não se tem muito claro a 

articulação. O que é extensão de fato? (DSG_Docente_6) 

 

com projetos de extensão vai ter redução de carga horária [referindo-se a carga 

horária como atividade em sala de aula ]. (DSG_Docente_3) 

 

Vai melhorar [diminuir a sobrecarga de trabalho] quando estabilizar o curso, 

mas tem a pesquisa e a extensão para instaurar. (DSG_Docente_3) 

 

Entretanto, conforme já foi citado, o curso técnico em Design de Móveis tem uma 

metodologia de projetos interdisciplinares induz os estudantes a saírem em busca de 
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soluções para problemas concretos na sociedade. Assim, em contradição, com os relatos 

acima que problematizam a construção interna da dimensão extensão, há um pensamento 

hegemônico que o curso sempre fez extensão e nunca formalizou, nunca registrou como tal: 
 

nem se sabia o que era extensão e fazia muita extensão: os primeiros trabalhos, 

como o do Braille
9
, movimentou jornal, imprensa, direção da escola, empresas ... 

O mais legal é ver as pessoas vibrando – do Braille, os professores, os alunos até 

esquecendo de perguntar por nota. Cita outros exemplos: casa do estudante, 

escola de educação infantil municipal [...]. (DSG_Docente_5) 

 

Pesquisa e extensão: trabalhos interdisciplinares no final do curso. O Design de 

Móveis trabalha com trabalho real com instituições filantrópicas como uma 

prática do curso desde 2003/04. Leva os alunos para ver a instituição, 

necessidades, tiram medidas e fazem o projeto do ambiente e do mobiliário. 

(DSG_Docente_4) 

 

Extensão se faz a muito tempo, sem a formatação, formalização [...] . Os editais 

de fomento ajudam ... sempre fez parte do pensar do curso. (DSG_Docente_3) 

 

Os projetos disciplinares fazia com que se saísse em busca de problemas 

concretos, desde a reestruturação [...] Solução do curso foi ir para o concreto: no 

final do semestre anterior [ao projeto] procurava problemas ... agora as 

instituições vêm ao curso. Isto não era documentado. A instituição [referindo-se 

a gestão do campus] procurou o curso para documentar o processo. Tem 

interesse da Instituição, inicial, tateando ... (DSG_Docente_2) 

 

A execução de cinco móveis de um destes projetos foi transformada em um projeto de 

extensão financiado por edital da Pró-reitoria de Extensão (PROEX), o qual está sendo 

executado na marcenaria do curso. Este projeto mobiliza, além dos estudantes bolsistas, os 

estudantes do curso, pois a execução destes móveis se transforma em processo educacional 

nas aulas práticas de marcenaria, um exemplo, no cotidiano escolar, da articulação extensão 

e ensino. O depoimento abaixo ilustra o processo:  
 

A execução de cinco móveis foi transformada em Edital de Extensão, está 

acontecendo, dentro da marcenaria do curso. O Financiamento viabilizou a 

execução. Anteriormente havia sido feito dois com recursos próprios. O edital 

propicia o ciclo todo: projeto e execução. Abraçou o que já era prática do curso, 

dá vazão a um demanda, vira uma oportunidade. A perspectiva é transformar em 

ciclo contínuo, pois favorece a prática da marcenaria, atendendo a comunidade. 

(DSG_Docente_4) 

 

Retomando a questão da pesquisa, interpreta-se que ela é uma necessidade originada 

com a criação do IF e, localmente, em função da implantação do ensino superior – o curso 

de Bacharelado em Design – (DSG_Docente_3), há dificuldades na sua estruturação e os 
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novos professores devem ser importantes neste processo: 
 

Pesquisa? Os novos professores vêm com a cultura acadêmica da Universidade. 

Uma parte dos professores já chega com o desejo, embora não saiba como 

operacionalizar. O curso está no meio. (DSG_Docente_2) 

 

A coordenadoria não tem esta cultura. [Professores] Antigos tem o saber, mas 

não tem este hábito, este fazer; grupo novo [concursados recentemente] tem que 

construir isto em conjunto com os antigos. (DSG_Docente_3) 

 

Para ter pesquisa tem que ter literatura [...]. A literatura do mestrado não vou 

usar na orientação do Design. A formação [do Mestrado] ajuda a dar aula, mas 

não é na área específica de conhecimento. Tem quatro [referindo-se ao novos] 

que vão liderar, nós vamos nos encostar e ir adquirindo literatura. Preocupação 

forte é pesquisa. Estes quatro são formados em design gráfico, tem literatura de 

base. (DSG_Docente_3) 

 

Estes depoimentos permitem interpretar que há o acolhimento de discursos presentes 

na Instituição que os professores vêm com a cultura da pesquisa como resultado do 

processo de formação universitária. Entretanto, analisando-se a titulação dos professores 

novos da área, verificou-se que ela não é diferente da titulação do corpo docente mais 

antigo – majoritariamente mestrado. Pode-se inferir que talvez seja uma determinada 

cultura escolar, tradicionalmente focada na dimensão ensino, e não a formação/titulação do 

corpo docente o “limitador” para a consolidação da dimensão pesquisa. Outra interpretação 

possível seria que a ausência de doutores dificulta a institucionalização de determinados 

sentidos de pesquisa na área. 

Embora exista na área um grupo de pesquisa cadastrado e um projeto de pesquisa 

aprovado em edital interno, existe um sentimento de desconhecimento de como colocar o 

processo em andamento, conforme se pode interpretar no depoimento: 
 

As coisas ainda não estão implantadas na instituição. [...] Ninguém, na gestão, 

está travando nada, o sentimento é ‘não sei mas vamos fazer juntos’ - colegas de 

outros setores, gestão. [...] Os setores apoiam a área [...] todo mundo ajuda. Tem 

um grupo de pesquisa, estamos tateando, tem cinco professores, se somaram ao 

grupo. Em função da pesquisa foi criado um grupo de pesquisa, com quatro 

linhas; uma está andando, tem projeto de pesquisa com um bolsista de IC 

remunerado e três voluntários. [...] O que é fisicamente a pesquisa? Nem sei bem 

... a bolsista está numa salinha, tem uma mesinha, um computador. Está em 

movimento ... Se eu quero ficar quieto para ler um livro para onde eu vou? Uma 

salinha ... para pesquisa... está bem ... (DSG_Docente_5) 

 

Entretanto, mesmo com estas dificuldades, pode-se interpretar que motiva os 

professores as possibilidades de integração e de articulação que estas diferentes dimensões 

possibilitam ao processo educacional: 
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[...] estou numa pesquisa, estou falando de IC, estou falando de artigo com os 

alunos, na hora seguinte estou dando aula para um aluno de quinze anos que 

estão entrando no CT
10

. Isto é espetacular, mas dá trabalho, porque muda 

completamente o jeito da aula, é legal para o professor, é legal para os alunos 

[...] é um sentimento generalizado na coordenadoria, professores não querem 

que não seja assim; este caldeirão vivo. Isto sim é verticalidade, isto é real. 

(DSG_Docente_5) 

 

Também são citadas outras atividades formais que estimulam esta integração entre os 

estudantes dos cursos técnicos e do curso superior: um ciclo de cinema em andamento 

denominado ‘O cinema e o design’, o processo de recepção dos novos estudantes, a criação 

de monitorias para disciplinas dos cursos técnicos em que monitores são estudantes do 

curso superior e ainda as semanas acadêmicas que são organizadas em conjunto com os 

estudantes dos cursos superiores da área de design da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), demostrando que este processo de integração acaba ocorrendo também entre 

estudantes de duas diferentes instituições: 
 

os alunos do CT participam do projeto, os monitores do CT são alunos do 

bacharelado ... O ciclo de cinema é um exemplo integração entre CT e superior; 

a verticalidade se constitui entre os alunos. Tem outros exemplos [de 

integração]: a Semana Acadêmica envolvendo o Bacharelado em Design, os 

cursos de Design da UFPel e os CT da coordenadoria, a recepção para os alunos 

do bacharelado com participação do CT. (DSG_Docente_5) 

 

E assim como ocorrera com a verticalização, a integração, ainda que facilitada por um 

discurso institucional mais amplo, também foi um movimento interno da área: 
 

Este movimento que já vinha de uns três anos para cá conseguiu fazer um grupo 

que fizesse uma proposta completa. Veio junto a questão do integrado [...]. 

(DSG_Docente_2) 

 

Quando definiu bacharelado tinha que tirar subsequente porque eles concorriam. 

O que fazer? Fechar o curso nem pensar porque todos valorizam muito o curso 

técnico; técnico dá condição de fazer. O que faz com Desenho de Móveis? Deixa 

assim por enquanto depois a gente vê se ele vira um tecnólogo, uma 

especialização, demorou mais ... (DSG_Docente_3) 

 

O movimento de integração é consequência da implantação do curso superior, 

por que passou a ter o mesmo público alvo (egressos de ensino médio). Existia 

intenção da escola em ter integrado, a gente achava que integrado, como o DIN, 

era uma formação mais completa, mais global, aluno sai com formação melhor, 

processo mais longo, trabalho teria resultado melhor. Mesmo pensando desta 

forma foi a implantação do curso superior que motivou a reorganização. 

(DSG_Docente_4) 



 
A complexa construção de sentidos no cotidiano escolar... 

 

 
225 

 

Se o DIN era o referencial de qualidade como se pode interpretar no último 

depoimento, se a área havia resistido à reforma, por que os cursos técnicos não foram 

transformados em integrados em 2006/07 como fizeram outras áreas do campus? 

Respondendo a esta questão, assim se posiciona um docente: 
 

O Desenho de Móveis e a Programação Visual não eram esgotados, cresceram 

muito ainda depois disso. Em função das mudanças de mercado, Programação 

[Visual] vai crescendo, vai inchando [...]. Não integrou porque pós-médio 

[subsequente] era forte, teve um tempo de solidificação do mercado. A UFPel 

foi abrindo cursos na área (talvez empurrados pelo próprio CEFET) ... os alunos 

começaram a ir fazendo cursos CEFET esperando a vaga na UFPel: o contexto 

educacional externo esgotou o modelo. (DSG_Docente_2) 

 

A implantação dos cursos integrados apresenta novos desafios, mas é recebida com 

motivação pelos professores da área: 
 

A interdisciplinaridade [...] faz parte da metodologia de trabalho, é uma prática. 

A disposição de trabalhar integrado é muito bem recebida no grupo. Desafio de 

integrar com a formação geral é pertinente, se tem experiência. [...] Existe 

separação do ensino médio com educação profissional, provocada pela reforma. 

Muito isolamento. Os alunos do concomitante reclamavam da falta de diálogo 

em o ensino médio e a educação profissional da mesma instituição. Separação 

era muito forte, muita marcante. [...] Percebo nas reuniões que os professores da 

formação geral tem vontade [...] de fazer integração, de dialogar com a formação 

específica. (DSG_Docente_4) 

 

É possível localizar, em alguns momentos, construções discursivas que deslocam a 

instituição (talvez se referindo metaforicamente a gestão do campus ou do IFSul / reitoria) 

para fora – como se a coordenadoria não fosse parte integrante da instituição – um evidente 

processo de constituição, conforme discutido pela TD, de um exterior constitutivo: 
 

a instituição procurou o curso para documentar o processo. (DSG_Docente_2 – 

grifo nosso) 

 

A primeira vez que li sobre verticalização pensei ‘está escrito aqui que eles 

querem isto, se a gente quer fazer isto eles não vão poder dizer que a gente não 

pode fazer isto’. (DSG_Docente_1 – grifo nosso) 

 

É provável que seja este o processo de criação da identidade de grupo, de coesão 

interna, muito evidenciada em todas as entrevistas. Identidade esta que vem sendo forjada, 

desde o processo de construção do DIN, posteriormente nas reformulações do final da 

década de 90, no embate por conquista de espaço institucional e da própria sobrevivência 

deste coletivo.  
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Com oferta educativa em área de atuação muito diferenciada em relação aos demais 

cursos do campus, com corpo docente com formação multidisciplinar como se identificou 

na análise da titulação dos professores da área, refletindo sobre os movimentos curriculares 

em andamento na área, questiona um docente: “Será que o diferencial do grupo pode ser 

originado da formação em artes, da valorização do estético?” (DSG_Docente_3) 

 
 
Considerações finais 
 

Na seção anterior discutiu-se sentidos construídos pelos professores em torno dos 

significantes ensino, pesquisa extensão. Entretanto, em torno destes significantes, 

privilegiados pela metodologia de análise, pode-se identificar outras categorias relevantes 

na manifestação dos professores, das quais se destacam: articulação ensino, pesquisa e 

extensão; verticalização e integração; trabalho docente; gestão e identidades discursivas 

para os IFs e para o IFSul.  

Quando se analisa a articulação ensino, pesquisa e extensão, constata-se que os 

professores, embora tenham em seus cursos um longo processo de construção de uma 

metodologia de trabalhos interdisciplinares, os quais valorizam o envolvimento dos 

estudantes em busca de soluções para problemas da comunidade e indicaria a presença das 

três dimensões no currículo dos estudantes – reforçado por um projeto formal de extensão 

que se integra as atividades curriculares de um dos cursos –, assumem/acolhem os discursos 

da falta de cultura da pesquisa e da extensão. Isto induz a questionar-se: o que é pesquisa e 

extensão para estes docentes ou de que pesquisa e extensão eles estão falando? 

Parte do processo de reconstrução discursiva da instituição, eles assumem a pesquisa e 

a extensão como obrigação – é uma necessidade institucional, a instituição mudou e “tem o 

dever de”, é uma necessidade em função do curso superior – e pensam que estas dimensões 

estejam engatinhando no campus, embora haja a tendência de modificar a estrutura vigente 

– ainda que no campus não haja, em geral, cultura que pesquisa e extensão fazem parte do 

processo; entendem que a coordenadoria não tem esta cultura, o que foi problematizado na 

seção anterior. Pensam também que com a regulamentação da carga horária docente, um 

processo em andamento no IFSul, haverá a potencialização das demandas destas 

dimensões. Externando o conflito ensino versus pesquisa e extensão, há referência que 

existem discursos locais de que o envolvimento em pesquisa e extensão é para não dar aula. 

Entretanto, contrapondo o discurso interno na própria área da falta de cultura em 

extensão, há o sentimento que ela sempre fez extensão e nunca formalizou, preocupação 

recente motivada pela nova condição do Instituto. A possibilidade de ter projetos 

financiados é uma oportunidade de consolidação de antigos desejos. Ainda assim, 

demonstrando a flutuação de sentidos sobre o que seja extensão, não sabem como ela vai 

afetar o trabalho cotidiano. 

A pesquisa é apontada basicamente como uma necessidade em função da 

transformação em IF e da implantação do ensino superior. Com um grupo de pesquisa 

cadastrado e um projeto de pesquisa em andamento, apontam dificuldades na estruturação 
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desta dimensão e demonstram desconhecimento de como colocar o processo em 

andamento. O grupo aposta na capacidade dos professores novos, os quais já vêm com esta 

cultura acadêmica da Universidade, ainda que estes professores tenham perfil de titulação 

semelhante aos demais professores do curso. 

É importante destacar que a verticalização e o grande processo de restruturação 

curricular que a área está vivenciando é resultado de um processo coletivo interno, que 

começa anteriormente à transformação em IF. Há adesão / acolhimento do discurso da 

verticalização presente nos discursos para os institutos, primeiro para empoderamento de 

um pequeno grupo interno na coordenadoria e posteriormente toda área a fim de colocar em 

andamento suas demandas, ou seja, o discurso da verticalização é acolhido para criação de 

um processo hegemônico interno com objetivo de sustentar a reestruturação curricular da 

área. A integração também foi um movimento interno e os professores estão motivados 

com esta forma de organização dos cursos técnicos, pois entendem que possuem 

experiência acumulada em processos de integração curricular. O sentimento é que a 

renovação do corpo docente foi um fator fundamental para impulsionar o processo de 

restruturação curricular que estava latente há anos. 

É interessante observar que os docentes não se sentem pressionados pelos documentos 

institucionais, em especial pelo TAM
11

, por desconhecê-los e/ou não considerá-los na 

organização de seus processos internos. Apesar de envolvidos num processo trabalhoso de 

implantação de uma grande reestruturação curricular, não se sentem intensificados – 

mesmo que possam se considerar cansados pelo grande número de demandas a serem 

atendidas.  

Eles indicam o espírito de colaboração, a solidariedade e o trabalho coletivo como 

motivadores e facilitadores para a realização das atividades. Destaca-se, entretanto, que se 

trata de um grupo fortalecido em processos anteriores de embates e disputas.  

Em relação à gestão interna se destacou a relevância do trabalho coletivo e a 

importância de espaços e tempos de convivência e troca. Os docentes apontam em seus 

depoimentos que compartilhar os mesmos espaços e se encontrarem todos os dias são 

fatores fundamentais para manutenção do espírito de colaboração. Do mesmo modo, várias 

atividades formais estimulam a integração entre os estudantes dos cursos técnicos e do 

curso superior e também com os estudantes de outra instituição (UFPel). 

A partir dos relatos dos docentes sobre o processo de reestruturação curricular da área, 

evidencia-se que os documentos institucionais, ainda que construídos coletivamente e 

revisados periodicamente, representam apenas uma parcela dos sentidos que circulam na 

instituição: aquela que foi possível estabilizar durante o processo de construção destes 

documentos. 

Existem construções discursivas que deslocam a instituição – metaforizando a gestão 

do campus ou reitoria – para fora do curso, transformando-a no Outro, na construção do 

processo de identidade da área. Na pesquisa mais ampla, observou-se que esta estratégia 

também é adotada, mutuamente, para construção de identidade na reitoria e nos campi: os 

campi operando como o Outro para a reitoria e a reitoria operando como o Outro para os 

campi. 
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Em trabalho anterior que discutia a construção curricular em uma instituição em 

constante processo de reestruturação curricular, motivadas, em geral, por políticas 

educacionais externas, tomando-se como referência na análise a distribuição do tempo entre 

as diferentes disciplinas do currículo, apontou-se para o poder das comunidades 

disciplinares na organização do currículo. Indicou-se que os discursos destas comunidades 

reforçam e são reforçadas pela cultura escolar, apontando que não necessariamente o 

empoderamento do coletivo resulta em avanços de uma oferta educativa socialmente 

comprometida com os estudantes (Araujo; Hypólito, 2013). 

Neste trabalho, ao investigar o cotidiano de trabalho dos professores, constata-se que 

um grupo de professores – que se organiza tal como uma comunidade disciplinar – trabalha 

e constrói relações de forma complexa. São muitos, multifacetados e contingentes, os 

elementos em jogo neste processo de consolidações hegemônicas, dos quais se cita, entre 

outros, a formação inicial e continuada dos professores, as experiências anteriores, as 

relações internas (e nesta perspectiva tempos e espaços de discussão são muito 

importantes), a relação com as “imposições” políticas externas em mecanismos de 

complexos de adesão / rejeição.  

Entretanto, evidencia-se nesta pesquisa, em especial, o quanto a formação de um 

coletivo, o qual respeita os tempos, os mecanismos e os espaços que efetivam a sua 

construção, é positivamente produtivo para a consolidação de práticas educacionais 

inclusivas construídas em harmonia com as possibilidades dos principais sujeitos do 

processo educacional: os professores e os estudantes. 
 

 

Notas 
 
1. Neste trabalho adota-se conceito de identidade conforme Teoria do Discurso, a qual será apresentada na próxima seção. 
2. O IFSul é um dos três IFs do RS. É uma Instituição multicampi, composta pela Reitoria e pelos seguintes campi: 

Pelotas, Pelotas – Visconde da Graça, Sapucaia do Sul, Passo Fundo, Charqueadas, Camaquã, Bagé, Venâncio Aires, 

Santana do Livramento, Lajeado, Gravataí e Sapiranga (os três últimos em processo inicial de implantação). 
3. Os dados da pesquisa foram coletado no segundo semestre de 2012, não havendo alterações significativas nos períodos 

letivos subsequentes. 
4. Atualmente LDBEN define as seguintes formas para articulação entre ensino médio e educação profissional: integrada, 

oferecida a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio; concomitante, na qual a complementaridade entre a educação 

profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso; e 

subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio. 
5. No texto usa-se a indistintamente as expressões “área do design” e “coordenadoria de design”. Conforme citado, esta 

coordenadoria atualmente oferece dois cursos técnicos subsequentes (que não ofertam vagas e estão em processo de 

extinção), dois cursos técnicos integrados (em processo de implantação) e um curso superior de graduação (também em 

processo de implantação). Ao longo das entrevistas muitas vezes os professores referem-se à área ou coordenadoria 

como “curso” ou como “design”. 
6. As discussões de revisão ocorrem ao longo do segundo semestre, sendo o processo consolidado em um documento 

formal, posteriormente aprovado pelo CONSUP, ao final do ano. 
7. Nos PDIs de 2007 e 2009 não foi encontrado a proposta de curso superior na área do design. 
8. Destaca-se que outra parte do grupo integrava a comissão nacional que construiu as diretrizes curriculares da reforma 

para a área. 
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9. Escola de educação especial Louis Braille, voltada para o atendimento a deficientes visuais com cegueira ou baixa 

visão, situada na cidade de Pelotas-RS. 
10. Este docente é professor em apenas um dos CT dá área por isto fala sempre no singular. 
11. O Termo de Acordo de Metas (TAM), contrato estabelecido entre os IFs e o MEC, assinado que estabelece indicadores 

institucionais.  
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