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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta análises sobre o curso superior de graduação em 
Engenharia de Produção, do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). A 
problemática central da análise se constituiu em investigar quais saberes são 
necessários à formação do Profissional de Engenharia de Produção para que 
desenvolva uma profissionalidade socialmente responsável. Através de pesquisa 
bibliográfica e de campo (documental), observando o Plano de Desenvolvimento 
Institucional do Instituto Federal de Santa Catarina (PDI), no Projeto Pedagógico 
Institucional do IFSC (PPI) e no Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Engenharia 
de Produção do Câmpus Caçador, são priorizados saberes científico-tecnológicos 
em detrimento dos saberes filosóficos e científico-socias. O ponto de partida é 
entender como se constitui e se reproduz o modelo de sociedade, que interfere em 
todos os aspectos da vida nos tempos atuais. O trabalho demonstra que há um 
desequilíbrio entre os saberes e que, de fato, isso pode prejudicar o 
desenvolvimento em virtude dos profissionais formados não estarem comprometidos 
com o desenvolvimento social, mas apenas individual.    

 Palavras-chave: Educação Superior. Processo Formativo. Saberes Docentes. 
Engenharia da Produção. IFSC- Caçador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work presents analyzes about the undergraduate course in Production 
Engineering, Federal Institute of Santa Catarina (IFSC). The central problem of the 
analysis was to know what knowledge is necessary for the training of the Production 
Engineering Professional in order to develop a socially responsible professionalism. 
Through bibliographic and field research (documentary), observing the Institutional 
Development Plan of the Federal Institute of Santa Catarina (PDI), the Institutional 
Pedagogical Project of the IFSC (PPI) and the Pedagogical Project of the Campus 
Hunter, scientific-technological knowledge is prioritized to the detriment of philosophical 
and scientific-social knowledge. The starting point is to understand how the model of 
society, which interferes in all aspects of life in today's world, is constituted and 
reproduced. The work shows that there is an imbalance between the knowledge and 
that, in fact, this can hinder the development because the trained professionals are not 
committed to social development, but only individual. 

Key-words: Higher Education, Production Engineering, Knowledge, Curriculum 
Formation, Hierarchy of Disciplines. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo corresponde ao programa de Mestrado Acadêmico em 

Desenvolvimento e Sociedade, na área de avaliação interdisciplinar, linha de 

Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Educação, da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe (UNIARP). Na perspectiva de desenvolvimento que teve como objeto 

de análise – os saberes necessários ao profissional de engenharia de produção com 

uma visão socialmente responsável. 

Tendo como pauta desse estudo a compreensão de como foi estruturado no 

que se refere às disciplinas, à divisão de cargas horárias entre as áreas da 

profissionalização e das humanidades, à hierarquia entre elas, à formação 

profissional e à formação voltada aos processos de favorecimento da cidadania, 

tudo isso partindo da observação do curso superior de graduação em engenharia de 

Produção do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) - Caçador, a problemática 

da pesquisa se constitui em investigar quais saberes são necessários à formação do 

Profissional de Engenharia de Produção para que desenvolva uma profissionalidade 

socialmente responsável? As razões que justificam a importância desse projeto de 

pesquisa são: social, acadêmica, profissional e pessoal. 

No campo social ele se justifica pelo fato de trazer uma análise do nosso 

tempo, onde que as questões importantes para a vida estão colocadas numa 

perspectiva unicamente mercadológica, daí a preocupação com a formação dos 

profissionais que atuam na sociedade, passa a ter ainda mais relevância, pois, no 

processo formativo torna-se necessário o trabalho de conscientização deste 

profissional no sentido de que além da formação técnico-científica, também precisa 

entender da funcionalidade e da vida social para que esta seja mais equilibrada, 

desenvolvendo caminhos que possibilitem condições de vida dignas, se não a todos, 

pelo menos, para grande maioria.  

Já a importância acadêmica fica determinada pelo fato que está sendo feito 

dentro de um ambiente acadêmico e de interdisciplinaridade, temos uma demanda 

de estudos mais aprofundados de como estes saberes podem afetar a construção 

de um profissional de Engenharia de Produção mais bem preparado e integrado, 

sendo este conhecedor de seu papel como profissional e como cidadão incluído no 
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contexto de decisões e ações que afetam desde a estrutura micro e macrossocial, 

afetando o regional e o global. 

O aspecto profissional reside no fato que o egresso de um curso de 

Engenharia de Produção necessita de uma formação voltada para o mundo do 

trabalho, mas também com responsabilidade sobre o desenvolvimento da 

sociedade, aprimorando seu papel como cidadão, preocupado com as questões 

sociais do seu tempo. Por isso, sua formação sólida não deve priorizar somente os 

elementos meramente tecnicistas e sua estruturação como somente um mero 

profissional, mas sim incluir também elementos de saberes de diversas áreas, 

incluindo aí as ciências humanas. 

A justificativa pessoal traz alguns aspectos do trabalho docente que vem a 

colaborar na construção da reflexão de minha atuação como professor e como 

reforço da ação integradora e modificadora dos aspectos principais deste projeto, 

deixo aqui relatado que como docente da Área de Química do Instituto Federal de 

Santa Catarina – Câmpus Caçador/SC trabalhei diretamente neste curso de 

Engenharia de Produção desde a sua turma inicial de 2016 e que este aspecto, 

juntamente com esta pesquisa, enriquece meus conhecimentos refletindo-se no 

projeto e logicamente fazendo parte de meu objeto de estudo e proposição de ações 

de análise crítica, enriquecedoras e necessárias, por meio de melhorias nesta parte 

da elaboração e interpretação dos processos de ensino e aprendizagem. 

Tendo como objetivo geral desta pesquisa a realização de uma análise de 

quais saberes são necessários à formação do Profissional de Engenharia de 

Produção para que desenvolva uma profissionalidade socialmente responsável, no 

alcance de objetivos específicos, baseando-se em pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, conforme segue: 

O capítulo I serve de base para as análises, onde a questão fundamental é, 

através de pesquisa bibliográfica, demonstrar como este modelo de sociedade, 

baseada quase que exclusivamente em princípios mercadológicos, tem influenciado 

na estruturação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, direcionando o 

processo pedagógico de forma unilateral. São feitas observações e 

contextualizações das perplexidades da sociedade de mercado: conhecimentos 

científico-tecnológicos, globalização e políticas e a sua importância reside no fato de 
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fazer uma análise das influências da sociedade de mercado na formação dos 

profissionais de nível superior, entre eles os da Engenharia de Produção, focando 

também em fazer a contextualização dos conceitos e da realidade atual, valorizando 

as noções de interdisciplinaridade ao abordar tais temas. 

O capítulo II apresenta uma relação contextualizada dos aspectos importantes 

da humana docência e dos saberes na formação de docentes e de discentes. Esta 

abordagem traz elementos de uma análise e verificação de como hoje os saberes 

são hierarquizados na educação superior. Estes saberes são analisados tomando 

como base o preceito que toda ciência é manifestação de uma cultura, de uma 

forma de pensamento, e como este pensamento generalizado influencia nas 

tomadas de decisões dentro da educação superior, afetando os currículos dos 

cursos e sua estruturação. 

Já o capítulo III faz uma análise dos elementos mais marcantes presentes no 

Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Santa Catarina (PDI), 

no Projeto Pedagógico Institucional do IFSC (PPI) e no Projeto Pedagógico do curso 

(PPC) de Engenharia de Produção do Câmpus Caçador. Entre os diversos aspectos 

abordados temos: missão, visão e valores do IFSC; finalidades, características e 

objetivos do IFSC; suas áreas de atuação acadêmica; concepções norteadoras, 

dentre elas a concepção de educação profissional e tecnológica; importância da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; políticas gerais; aspectos 

importantes do município Caçador/SC; a justificativa para o curso; as contribuições 

do Câmpus e do curso para desenvolvimento regional; principais possibilidades de 

atuação do egresso; perfil do curso; concepção do currículo; estrutura curricular, 

além das disciplinas e cargas horárias. 

No capítulo IV é feita uma contextualização geral, relacionando o PPC com a 

responsabilidade social do profissional, verificando a situação encontrada após a 

análise destes documentos e fazendo observações acerca da hierarquização de 

saberes e de comparativos de cargas horárias das disciplinas do curso, de ementas 

e das possibilidades desta formação superior dar possibilidades de participar da 

construção do profissional da área e também da construção de cidadãos 

conscientes de seu papel como agentes de uma democracia participativa na 
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sociedade, proporcionando melhores condições para promover o desenvolvimento e 

relações sociais mais equilibradas. 

Finalizando o trabalho, são realizadas considerações na perspectiva de apontar 

possíveis caminhos que possam contribuir para melhorar a divisão de cargas 

horárias entre as disciplinas e as áreas da profissionalização e das humanidades, a 

hierarquia entre elas, a formação profissional e formação voltada aos processos de 

favorecimento da cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 AS PERPLEXIDADES DA SOCIEDADE DE MERCADO: CONHECIMENTOS 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS, GLOBALIZAÇÃO E POLÍTICAS 

 

Vivemos um tempo de intensas contradições, com muitos 

avanços/crescimentos1 em algumas atividades, entre elas as áreas tecnológicas e 

econômica e, infelizmente, em outras áreas, como as sociais, com enormes 

desigualdades ainda não superadas e, em muitos casos, porque não dizer, 

acentuadas. Se de um lado as políticas de mercado proporcionam o entendimento 

de que nunca tivemos tantas possibilidades de ascender economicamente, por outro 

lado demonstram que, comparado com outros tempos, nunca fomos tão desiguais.

 O intuito neste trabalho é analisar questões relacionadas às contradições 

desse modelo de sociedade vigente, baseada em políticas de mercado que 

influenciam significativamente os processos formativos em todos os níveis, mas 

neste particular, nosso olhar se direciona para a formação profissional superior. Para 

demonstrar estas contradições serão abordados aspectos relacionados à ciência e 

por consequências às tecnologias, a globalização e os direcionamentos políticos 

desse modelo de sociedade. 

Estes temas apresentam a sua relevância devido ao fato do discurso neoliberal 

estar presente em diversas esferas de nossa sociedade e muitas vezes naturalizado, 

onde existem várias situações onde não se dá conta das contradições existentes 

entre os discursos e práticas e de como são banalizadas situações que deveriam ser 

mais bem pensadas sob o prisma de uma educação que promova além de uma 

formação para o trabalho, que favoreça também as práticas de colaboração entre os 

seres humanos, a cidadania e o desenvolvimento e não apenas o crescimento 

econômico. 

 

1.1 SOBRE OS CONHECIMENTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS 

 
A sociedade atual convive com uma gama muito grande de informações a 

respeito de variáveis temas e problemas gerais de difícil solução. Este mundo de 

conhecimento bastante fragmentado necessita superar esta mutilação dos saberes 

                                                           

1 A ideia do conceito de avanço vem ligada à ação de adiantar-se, de progredir, já o crescimento está 
ligado à ideia de progresso, evolução; acréscimo em importância, quando comparado com uma 
situação inicial. 
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estanques e estabelecer uma visão mais abrangente. A partir desta observação, a 

área de educação, juntamente com a sociedade, pode fazer o uso da articulação dos 

saberes e capacidades para superar esta questão (RIOS, 2002, p. 43). 

Muitas vezes a civilização ocidental se veste de tamanha arrogância e 

prepotência e tenta impor seu modo de pensar o mundo como se este fosse o único 

possível, o inicial e o eterno pensamento humano e dotado de toda racionalidade, 

mas isso não se comprova conforme se vê a seguir: 

Se comparada com a própria presença do humano na realidade; se, como 
se supõe até o momento, situamos os nos ancestrais há quatro milhões de 
anos, a elaboração de protótipos de instrumentos de pedra há dois milhões 
e o uso de fogo há 500.000 anos, a modalidade de conhecimento que será 
chamada científica no Ocidente tem pouco mais de 2500 anos, ou seja, 
cerca de 0,06% desse tempo inicial (CORTELLA, 2011, p. 23). 
 

 Apesar de toda a sua atitude de presunção e arrogância diante dos outros 

seres vivos, o ser humano é um animal frágil, de pouca força física, nossa pele é 

pouco resistente ao clima e pode sofrer lesões com facilidade, não sobrevivemos 

mais do que alguns dias sem água e alimento, nossa infância é muito demorada e 

necessitamos de bastante tempo de cuidados externos em nossa infância e 

adolescência (CORTELLA, 2011, p. 31). Apesar de todas estas fragilidades, o ser 

humano conseguiu, através do conhecimento e da cultura, uma adaptação ao meio 

ambiente e estender suas ações a praticamente todo planeta Terra.  

 Tivemos sim a oportunidade de realizar a nossa hegemonia na Terra por meio 

da combinação de inúmeros fatores dos quais se destacam: locomoção bípede, uma 

área cerebral maior, aptidão para a prática de uma linguagem mais elaborada, 

emprego de ferramentas e aliado a isso, devido à fragilidade em nossa infância, 

ficamos em contato por muito mais tempo com seres humanos adultos (CORTELLA, 

2011, p. 35). 

 Desta forma, têm-se, desde muito tempo, sociedades que promovem a 

dependência, a alienação de indivíduos com o uso de mitos e ideias, sendo que daí 

domesticam as sociedades e os indivíduos, mas os indivíduos poderiam, de maneira 

recíproca, transformar e modificar as ideias, ao mesmo tempo em que poderiam 

controlar a sociedade que os tem sobre controle (MORIN, 2001, p. 29). 

 Surgem diversos desafios para a educação, uma vez que com o passar do 

tempo esta atual sociedade de mercado junto com seu pensamento neoliberal e 
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globalizante vai ampliando os seus discursos em vários setores, desde o público, o 

privado e também no terceiro setor. Este pensamento vai se difundindo e vem 

fazendo diversas alienações nas práticas docentes e na vida diária das instituições 

de ensino, uma vez que hoje: 

A escola de hoje precisa não apenas conviver com outras modalidades de 
educação não formal, informal e profissional, mas também articular-se e 
integrar-se a elas, a fim de formar cidadãos mais preparados e qualificados 
para um novo tempo. Para isso, o ensino escolar deve contribuir para: 
formar indivíduos capazes de pensar e de aprender permanentemente, 
prover formação global, desenvolver conhecimento, capacidades e 
qualidades para o exercício autônomo, consciente e crítico da cidadania; 
formar cidadãos éticos e solidários (LIBÂNEO, 2003, p. 53). 

Dentro desta hierarquia de saberes entre os saberes profissionais e os saberes 

ligados às humanidades e que são pregados pela sociedade de consumo, onde se 

pensa a educação unicamente para o mundo de trabalho e desvalorizando tudo 

aquilo que não possa prontamente gerar lucros aos mercados, e analisando uma 

parte deste tipo de pensamento pode-se observar que: “a cultura humanista é uma 

cultura geral que, por meio da filosofia, do ensaio e da literatura, coloca problemas 

humanos fundamentais e incita à reflexão” (MORIN, 2013, p. 20). 

 Ainda de acordo com Edgard Morin, pode-se perceber e refletir que: 

De certa forma, as ciências humanas encontram-se enraizadas nas ciências 
biológicas que, por sua vez, enraízam-se nas ciências físicas, sendo que 
nenhuma delas é, evidentemente, redutível à outra [...]. Em sentido amplo, 
tudo é físico, mas ao mesmo tempo tudo é humano. O grande problema 
consiste em encontrar o caminho difícil da articulação entre ciências que 
têm cada uma sua linguagem própria e conceitos fundamentais que não 
podem passar de uma linguagem à outra (MORIN, 2013, p. 49-50). 
 

  Uma maior colaboração e contextualização dos docentes poderia ser feita 

para se evitar educar as pessoas apenas com o viés do mercado de trabalho, pois 

como se pode perceber, em um mundo globalizado e permeado por elementos da 

revolução tecnológica no campo das telecomunicações, dos transportes cada vez 

mais rápidos e da rede mundial de computadores, percebe-se que as informações 

ou dos dados isolados não são o suficiente para favorecer a proliferação e elevação 

do conhecimento humano (MORIN, 2001, p. 36). 

 Os tempos modernos vêm nos mostrando a cada dia, seja nas notícias, ou no 

nosso cotidiano de violência e de abandono geral das pessoas, que não somos 

humanos e humanas individualmente, mas sim coletivamente. Fala-se muito em 

vivência, mas o mais correto seria sempre dizer convivência, pois, ser humano é ser 
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junto. “Portanto, um ser social, onde toda atitude individual afeta também a base 

coletiva da sociedade” (CORTELLA, 2011, p. 140). Não se pode ignorar que nos 

últimos 50 anos houve mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história 

anterior da Humanidade; isso nos deixou um legado de várias ferramentas que 

aceleram o nosso dia-dia, mas que também estas mesmas tecnologias aumentaram 

demais nossas tarefas e demandas. Aquela promessa anterior que com mais 

tecnologia teríamos mais tempo livre não se concretizou (CORTELLA, 2011, p. 149). 

Além do exposto até aqui temos um aspecto negativo da globalização que foi o 

crescimento da pobreza em todas as regiões do mundo (RIOS, 2002, p. 42). 

Não é difícil observar que a revolução tecnológica e a globalização da 

economia e da política, além dos fenômenos sociais delas decorrentes chegaram 

até o campo da educação provocando várias mazelas e distorções no seu real papel 

(RIOS, 2002, p. 136). Fazendo uma análise sobre este prisma, pode-se notar que a 

situação atinge em cheio a educação com uma cultura tipicamente de comércio 

como uma relação de consumo como se pode ver a seguir: 

O professor, considerado então um mero prestador de serviço, será 
comprado pela ameaça. Não é o dinheiro que vai comprá-lo. É outra forma 
de corrupção [...] não quero encarar a corrupção apenas como aquisição 
financeira ou monetária, mas como tudo aquilo que esboroa e apodrece a 
nossa capacidade de uma convivência decente. [...] Hoje na educação há 
um modo de corrupção que não é de natureza monetária: é quando pai e 
mãe substituem a relação de respeito no trabalho do magistério pelo Código 
de Defesa do Consumidor (CORTELLA, 2014, p. 87). 
 

Com base nestas questões cruciais de nosso tempo, nota-se que os desafios 

são enormes, sendo alguns deles elencados abaixo: 

[...] os problemas essenciais nunca são parcelados e os problemas globais 
são cada vez mais essenciais. Enquanto a cultura geral comportava a 
incitação à busca da contextualização de qualquer informação ou ideia, a 
cultura científica e técnica disciplinar parcela, desune e compartimenta os 
saberes, tornando cada vez mais difícil sua contextualização (MORIN, 2001, 
p. 41). 

A partir destas ideias de se fazer uma maior contextualização entre os 

conhecimentos compartimentados dentro de cada disciplina surge a necessidade de 

se valorizar o pensamento interdisciplinar, focando na solução de questões e 

dilemas da humanidade, pois o mero acúmulo de informações dispersas não vem 

sendo o suficiente para fazer o enfrentamento dos problemas globais, uma vez que: 

[...] o século XX produziu avanços gigantescos em todas as áreas do 
conhecimento científico, assim como em todos os campos da técnica. Ao 
mesmo tempo, produziu nova cegueira para os problemas globais, 
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fundamentais e complexos, e esta cegueira gerou inúmeros erros e ilusões, 
a começar por parte dos cientistas, técnicos e especialistas (MORIN, 2001, 
p. 45). 

 
Encolheram a Terra e aumentaram a qualidade dos meios de comunicação 

para a maioria dos pontos do globo, hoje já há meios tecnológicos para alimentar 

todas as pessoas e proporcionar o mínimo de bem-estar, porém, muito pelo 

contrário, produziram também as piores condições de morte e destruição (MORIN, 

2001, p. 74). Analisando friamente alguns dados podemos observar que:  

O século XX foi o da aliança entre duas barbáries: a primeira vem das 
profundezas dos tempos e traz guerra, massacre, deportação, fanatismo. A 
segunda, gélida, anônima, vem do âmago da racionalização, que só 
conhece o cálculo e ignora o indivíduo, seu corpo, seus sentimentos, sua 
alma, e que multiplica o poderio da morte e da servidão técnico-industriais 
(MORIN, 2001, p. 70). 

 
Fazendo algumas reflexões sobre a tentativa massificação destes 

pensamentos neoliberais junto aos veículos de comunicação, que em conjunto com 

as corporações transnacionais procuram promover meios para que este pensamento 

venha a ganhar mais adeptos, buscando uma naturalização do mesmo, surge então 

a necessidade de fazer análises e observações de como isto impacta as 

possibilidades para se promover o desenvolvimento social por meio de relações 

mais equilibradas e valorização de novas alternativas para se contrapor a este 

capitalismo excludente e acumulativo que promove como consequência principal a 

exclusão da maioria da população global. 

 

1.2 A GLOBALIZAÇÃO 
 
 

 Fazendo uma analogia ao que foi exposto no texto até agora, temos também o 

processo de globalização que pode ser definido como sendo uma gama de fatores 

econômicos, sociais, políticos e culturais que expressam o “espírito da época e a 

etapa de desenvolvimento do capitalismo em que o mundo se encontra atualmente” 

(LIBÂNEO, 2003, p. 51). É bastante claro que o processo de globalização se dá há 

um bom tempo e passou por invasões, guerras e conquistas feitas de forma violenta 

e opressora, mas também houve cooperação entre as sociedades (GIDDENS, 2012, 

p. 93). As ideias da sociedade de mercado, na maioria das vezes, têm contaminado 

os discursos e práticas das instituições de ensino brasileiras de modo a colocar os 

processos educativos de forma subservientes a este mercado e pensando a 
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educação voltada quase que unicamente para a formação de trabalhadores, nos 

diferentes níveis, com pouca ou quase nenhuma capacidade de análise ou 

interpretação dos fenômenos que os circundam (CORTELLA, 2011, p. 16).  

 Analisando estes aspectos da sociedade de mercado e da revolução científico-

tecnológica, que está assentada sobre “uma tríade revolucionária: a microeletrônica, 

a microbiologia e a energia termonuclear” (LIBÂNEO, 2003, p. 60) temos uma 

situação bastante desafiadora e que juntamente com a globalização vem a criar 

vários impactos para a área de educação:  

 Os acontecimentos do mundo atual afetam a educação escolar de 
várias maneiras [...] exigem um novo tipo de trabalhador, ou seja, mais 
flexível e polivalente [...] levam o capitalismo a estabelecer, para a escola, 
finalidades mais compatíveis com interesses de mercados; modificam 
objetivos e prioridades da escola; produzem modificações nos interesses, 
nas necessidades e nos valores escolares; forçam a escola a mudar suas 
práticas por causa do avanço tecnológico dos meios de comunicação e da 
introdução da informática; induzem alteração na atitude do professor e no 
trabalho docente, uma vez que os meios de comunicação e os demais 
recursos tecnológicos são muito motivadores (LIBÂNEO, 2003, p. 52). 

 

 Na sociedade em geral está enraizado o pensamento de fazer a separação 

entre cultura humana e cultura da ciência, de modo que as especificidades de cada 

área vão se proliferando e compartimentando os conhecimentos das disciplinas que 

assim vão ficando cada vez mais compartimentados (MORIN, 2013, p. 19). Isso que 

foi visto aqui é muito difundido também dentro das Instituições de Educação Superior 

do Brasil, onde muitas disciplinas segregam os objetos de seu contexto, favorecendo 

assim um pensamento isolado e não integrado por parte dos estudantes destes 

cursos (MORIN, 2013, p. 18). 

 Analisando os posicionamentos neoliberais como um todo, pode-se observar 

uma série de contradições diante do tão aclamado Estado mínimo, do controle dos 

preços pelo próprio mercado, além de uma promessa de mais desenvolvimento 

social das classes, quando comparado a épocas passadas, uma vez que: 

 Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo 
nenhuma revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao 
contrário, o neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando 
sociedades marcadamente desiguais, embora não tão desestatizadas como 
queria. Política e ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito 
num grau com o qual seus fundadores provavelmente jamais sonharam, 
disseminando a simples ideia de que não há alternativas para os seus 
princípios, que todos, seja confessando ou negando, têm de adaptar-se a 
suas normas (LIBÂNEO, 2003, p. 55). 
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De acordo com o pensamento de Libâneo (2003), esta ideologia neoliberal 

defende que a globalização teria como finalidade trazer maior interação entre os 

povos, maior colaboração técnica e científica entre as nações, que sua marcha irá 

reduzir a fome e as desigualdades no mundo que seria regulamentado pelo mesmo 

sistema de mercado, onde uma seleção natural destes ditos “mais capacitados” 

promoveria as mudanças necessárias para se ter uma vida melhor para a maioria, 

porém o ideal capitalista neoliberal gerou sim mais tecnologia e mais meios de 

comunicação e uma ciência mais difundida, mas também elevou os níveis de 

exclusão e o empobrecimento geral da maioria, uma vez que:  

Embora o termo globalização possa sugerir a ideia de inclusão de todos os 
países, regiões e pessoas que se adequarem aos novos padrões de 
desenvolvimento capitalista, o que se percebe, de modo geral, é a lógica de 
exclusão da maioria (pessoas, países e regiões), que ocorre porque essa 
etapa do capitalismo é orientada pela ideologia do mercado livre (LIBÂNEO, 
2003, p. 76). 

 

 Hoje em dia, o capital especulativo atinge grandes cifras dentro dos mercados 

globais e este fluxo de dinheiro ao redor do planeta deixa os governos frágeis e 

instáveis nos países emergentes. As economias de cada país estão cada vez mais 

dependentes deste capital de especulação, sendo que isso pode ser notado nas 

políticas monetárias e cambiais adotadas para que se venha fazer a reforma do 

Estado e os ajustes econômicos que impactam as populações (LIBÂNEO, 2003, p. 

80). Também seria errado pensar que estas forças econômicas sejam uma parte 

integral da globalização, pois elas não se produzem sozinhas. A conjunção de 

fatores de caráter político, social, cultural e econômico é que cria a globalização 

contemporânea (GIDDENS, 2012, p. 102). Dentro de uma análise da globalização 

surge aqui alguns fatos que não podem ser ignorados, sendo que a globalização 

possibilitou uma maior capacidade de se ampliar o mercado de especulações e de 

se assim favorecer o fluxo de capitais pelo planeta que não são empregados para 

produção ou para a prestação de serviços, mas que servem para enriquecer ainda 

mais aqueles que unicamente fazem migrações de fluxos de dinheiro e de ações em 

diversos países sem nenhuma ação protetiva de controle: 

 

 Hoje, mais do que em outros tempos, sentimos o resultado da 
ação humana no mundo e as consequências das inúmeras contradições 
dessas relações, expressas nos fenômenos observáveis diariamente, tais 
como mercados globais, acumulação flexível, políticas transnacionais, de 
importação e exportação, velocidade de informação e comunicação, 
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tecnologia, hiperacumulação do capital; e, em contrapartida, fome e miséria, 
desemprego, falta de moradia, analfabetismo, exploração do trabalho 
infantil, prostituição como condição de sobrevivência, consumo de drogas 
(PEGORARO, 2013, p. 285). 

 

 Pensando ainda sobre o mercado de especulações financeiras temos uma 

“economia eletrônica atualmente sustenta a globalização eletrônica. Bancos, 

corporações, gerentes de fundos e investidores individuais podem transferir fundos 

internacionalmente num clicar do mouse” (GIDDENS, 2012, p. 109). 

 Nos dias atuais muitas coisas afetam os panoramas e rumos da globalização, 

sendo que: 

Entre os muitos fatores econômicos que estão motivando a globalização, o 
papel das corporações transnacionais é particularmente importante. As 
corporações transnacionais são empresas que produzem bens ou prestam 
serviços em mais de um país [...] As principais corporações transnacionais 
do mundo são economicamente maiores do que a maioria dos países do 
planeta (GIDDENS, 2012, p. 107). 

  

 Analisando estas práticas e discursos neoliberais globalizantes e como estes 
podem afetar a área de educação temos a seguinte situação: 
 

Os defensores do neoliberalismo de mercado, no campo da educação, 
julgam que a expansão educacional ocorrida a partir da Segunda Guerra 
Mundial, embalada pelo paradigma da igualdade, conseguiu promover certa 
mobilidade social por algum tempo, mas pouco contribuiu para o 
desenvolvimento econômico. Houve, também, crescente perda da qualidade 
de ensino, demonstrada, por exemplo, em altas taxas de reprovação e de 
evasão (LIBÂNEO, 2003, p. 95). 
 

Uma questão a ser tratada nos meios de pesquisa e nas instituições de ensino 

é a confusão instaurada sobre que tipo de formação oferecer aos estudantes, por 

um lado há os adeptos de uma formação rápida, dita “enxuta”, e voltada para o 

mercado de trabalho, onde se oferecem como princípios de sua propaganda a 

garantia de trabalho, salário compatível com a função e promessas de ascensão na 

carreira e de outro lado uma gama de profissionais que aplicam o discurso de uma 

educação voltada para a prática da cidadania e da reflexão, visando à formação de 

um sujeito transformador de sua realidade e conhecedor da sociedade e seus 

desafios atuais. 

Além do que foi exposto anteriormente, a própria globalização, fortaleceu esta 

tendência a um novo individualismo, onde pessoas devem agir para construir as 

chamadas identidades próprias (GIDDENS, 2012, p. 116). 

Pensando nas relações entre os indivíduos e na conduta deles parece mostrar 



23 

 

que uma demanda pela Filosofia no mundo contemporâneo nos propõe uma 

preocupação ética (RIOS, 2002, p. 47). Já o egoísmo afeta o bom uso da ética como 

possibilidade de escolha. Onde se tem uma escolha prévia, onde a partir daí não se 

tem mais possibilidade de uma ética saudável, ou seja, algo sustentável e com 

virtude (CORTELLA, 2014, p. 24). 

Diante deste espectro de desigualdades sociais e de tecnologias novas que 

afloram cotidianamente, as instituições de ensino têm um desafio que é descrito a 

seguir:  

Um mundo globalizado requer, para evitar a massificação e a 
homogeneidade redutora, o esforço de distinguir para unir, a percepção 
clara de diferenças e desigualdades e, no que diz respeito ao ensino, o 
reconhecimento de que é necessário um trabalho interdisciplinar, que só 
ganha sentido se parte de uma efetiva disciplinaridade (RIOS, 2002: p. 43). 

 

Na atualidade, o egoísmo exacerbado e a competitividade no mercado de 

trabalho e nas relações sociais se tornou tão intensa que um grande desafio emergiu 

e carece de um olhar abrangente a respeito. Existe uma grande riqueza na 

diversidade humana e nestas diferenças reside um grande patrimônio cultural para 

melhorar as atividades de colaboração com os princípios da alteridade,2 analisando 

o mundo de uma maneira mais integrada e pautada neste respeito às diferenças 

individuais ou coletivas. Uma coisa é tentar justificar as desigualdades sociais por 

meio destas diferenças, porém não se deve esquecer que esta diferença promove 

opções de atitudes e de pensamentos, enquanto que a desigualdade acaba por 

promover exclusão social e de não equilíbrio dentro de uma sociedade que acaba 

visando o lucro e o acúmulo de capitais como a única função da existência humana. 

Um cuidado essencial deve ser tomado para não se fazer a substituição da 

noção de qualificação, como unicamente formação para o trabalho, pela 

competência, como exclusivamente atendimento ao mercado de trabalho, isto 

resguarda em si um viés ideológico, presente na proposta neoliberal, que prega que 

todos os princípios ligados à sociedade de mercado e tratando setores essências 

para o desenvolvimento humano como meros itens a serem consumidos, e aí 

querem incluir estender os seus domínios junto às instituições de ensino, onde 

                                                           

2 A ideia do conceito de alteridade está ligada ao ato de se colocar no lugar do outro, verificando 
quais as circunstâncias que motivaram determinadas ações e/ou omissões, pode ser definido, em 
outras palavras como uma interação e socialização entre um ser humano e outro. 
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também se passou a se demandar também as chamadas competências na 

formação de indivíduos unicamente ligados ao mundo do trabalho, como se a 

dimensão humana fosse completa só com este viés mercadológico (RIOS, 2002, p. 

83). Observamos que este discurso neoliberal atinge em cheio outras partes 

importantes da estrutura social. 

A complexidade dos problemas se intensifica no mundo contemporâneo já que 

nos encontramos num mundo globalizado [...] “Os problemas mundiais agem sobre 

os processos locais que retroagem por sua vez sobre os processos mundiais” 

(MORIN, 2013, p. 65). 

A escalada incansável da ganância e do novo ideário liberal que, pelo seu perfil 

econômico ideológico, não aceita conviver com barreiras sociais à sua volta, haja 

vista o desmonte do atual Estado do Bem-Estar Social em muitas partes da Europa 

(MAGALHÃES, 2015, p. 12-13). Através destas ideias de globalização hoje tão 

debatidas por correntes políticas de esquerda e de direita e “percebemos hoje o 

quanto Marx antecipara as revoluções científicas de nosso tempo, adotando como 

uma das forças motrizes: os instrumentos de comunicação” (MAGALHÃES, 2015, p. 

26). 

O pensamento de Marx, já no século XIX, dava sinais de que a alienação seria 

um dos pilares para outras fases do capitalismo agora sob a ótica do neoliberalismo: 

A alienação é um dos princípios centrais do pensamento de Marx, não só 
continua uma característica marcante do presente, como alcançou níveis 
que ninguém poderia conceber. [...] O grau de exacerbação do 
individualismo deixou para trás um passado inspirado em ideais de 
solidariedade e estimulou uma subjetividade tacanha que forjou uma 
sociedade completamente apática. Esse superlativo de alienação tradicional 
é o que muitos denominam de banalidade (MAGALHÃES, 2015, p. 29). 

Esta relação entre a alienação do trabalhador na sociedade vem se 

manifestando de diversas formas: enfraquecimento dos sindicatos, falta de espírito 

de cooperação e de trabalho em equipe, redução dos direitos trabalhistas, 

desvalorização dos trabalhos nos diversos setores da economia, além do 

desemprego, subemprego e da crescente desvalorização dos salários e demissões 

em massa, tudo isso gera, entre outros fatores: 

[...] uma crise financeira em escala planetária, e o desastre econômico que 
frequentam ultimamente os Estados que até bem pouco eram considerados 
s imagem sólida de uma nova Idade do Ouro do capitalismo mundial (pós-
industrial), já não parecem entusiasmar o universo pós-moderno da mesma 
forma que, há duas décadas, o anúncio da morte do marxismo produziu um 
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frenezi nas mais diversificadas correntes de pensamento de direita 
(MAGALHÃES, 2015, p. 120). 

 

As questões que Marx criticou em sua época permanecem ativas ainda hoje e 

são elas: a exploração, a alienação, o sofrimento físico e mental causado pelo 

trabalho desgastante da Pós Modernidade, a perversa divisão das classes, e mais 

severas desigualdades, entre outros males (MAGALHÃES, 2015, p. 133).  É por esta 

razão que o trabalho humano produz maravilhas para os abastados, mas gera 

privação aos trabalhadores e miséria aos sem emprego (MAGALHÃES, 2015, p. 

139). 

Na visão mais humanista de pensamento social temos o seguinte legado a ser 

encarado como desafiador: “O desafio mais sério à economia global nos anos 

vindouros é tornar a globalização compatível com a estabilidade social e política 

interna – ou, colocando em palavras ainda mais diretas, garantir que a integração 

econômica internacional não contribua para a desintegração social interna” 

(RODRIK, 2011, p. 3). 

Fica cada vez mais claro que em uma economia mais aberta, a demanda por 

mão de obra quase sempre responderá mais a mudanças no preço de mão de obra, 

ou será mais complacente a este fator. O motivo para isto é que empresários e 

consumidores podem trocar com mais facilidade os trabalhadores locais por 

trabalhadores de fora do país, ou também investir em outros países ou até importar 

materiais feitos por trabalhadores estrangeiros (RODRIK, 2011, p. 24). Fica óbvio 

que uma grande insegurança se abate sobre os trabalhadores, principalmente para 

os mais vulneráveis socialmente e menos instruídos tecnicamente. 

Hoje é bem comum a profunda sensação de insegurança no mercado de 

trabalho atual é que tem sua razão ligada ao fato que a globalização tornou seus 

serviços muito mais facilmente substituíveis do que em outras épocas (RODRIK, 

2011, p. 34). 

Como era esperado, um mercado de trabalho onde impera a insegurança e a 

desigualdade exerce também uma pressão para baixo nos salários relativos dos 

trabalhadores menos instruídos causando queda no consumo e privações por parte 

destas pessoas (RODRIK, 2011, p. 35). 

“As diferenças nas escolhas nacionais de arranjos sociais têm implicações para 

os fluxos do comércio e dos investimentos” (RODRIK, 2011, p. 76). É nesta parte 
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que o Brasil comete seus maiores equívocos, pois aplica impostos altos 

comparáveis até a países da Península Escandinava,3 porém falha na proteção 

social dos seus cidadão deixando-os sem mínima proteção em tempos de crise e 

oferecendo, no geral, serviços ruins de transporte público, de saúde, de educação, 

de mobilidade urbana e de previdência social. É por esta razão que: “um ponto de 

partida é reconhecer que as nações têm razões legítimas para se preocupar com o 

que a globalização faz com suas normas e arranjos sociais” (RODRIK, 2011, p. 76-

77). 

Pensando agora o nosso mundo pela análise do pensamento neoliberal do 

fenômeno da globalização vê se que muitas mudanças que ocorreram na economia 

global, tais como: avanços nos meios de transporte e nas tecnologias das 

comunicações e que estes fatores permitem que as fronteiras dos Estados 

Nacionais fiquem mais acessíveis mais permeáveis à ao mercado externo (RODRIK, 

2011, p. 111). Esta constatação, porém, afetou bastante o mercado de trabalho atual 

e acaba por desfavorecer os trabalhadores de diversos países. Esta grande massa 

de desempregados e de subempregados acaba por influenciar nos valores pagos 

pelas horas trabalhadas para que estejam ativos no mercado formal de trabalho e 

com esta pressão social, muitas empresas pagam salários que não são compatíveis 

para que se garanta uma vida digna aos trabalhadores e suas famílias. 

Isto que foi comentado anteriormente sobre a sociedade de mercado atual 

mostra que “as mesmas pressões que reduzem o poder de barganha do trabalhador 

no local de trabalho reduzem também o seu poder no mercado político” (RODRIK, 

2011, p. 118). Fazendo uma análise geral, pode-se obsevar que o enfraquecimento 

dos sindicatos no Brasil é algo visível, tanto que na Reforma Trabalhista aprovada 

no Brasil ainda em 2017 tornou a contribuição sindical não mais obrigatória, mas sim 

facultativa. Com esta decisão, o pensamento dos grupos políticos de direita liberal 

pôde espalhar o seu discurso contrário às ações dos sindicatos e ainda afirmaram 

que o Brasil tem pouca capacidade de oferecer postos de trabalhos por ter leis muito 

atrasadas e que emperram o crescimento econômico em geral. A visão mais 

                                                           

3 A Península Escandinava está localizada no noroeste da Europa, sendo que fazem parte desta 
península:  a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Estes países cobram altas taxas de impostos de 
seus cidadãos, porém se destacam por terem altos índices de Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), pelo fato de fazerem investimentos maciços nas áreas de saúde e de educação dentro de 
seus territórios. 
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apurada desta realidade vem nos apontar que o caminho a ser trilhado pode ser 

diferente do que apregoam estes grupos e está exposto a seguir: 

O trabalhador deve defender uma economia global que tenha uma face 
mais humana – uma face que reconheça a diversidade nacional e deixe 
espaço para diferenças nacionais nas instituições. Domesticamente, deve 
atuar em defesa das instituições do mercado de trabalho que aumentem a 
mobilidade dos trabalhadores e reduzam os riscos que eles enfrentam 
(RODRIK, 2011, p. 121). [...] o maior desafio para o século XXI é criar um 
novo equilíbrio entre o mercado e a sociedade, um equilíbrio que continue a 
liberar energias criativas do empresariado privado sem destruir a base 
social da cooperação (RODRIK, 2011, p. 134). 
 

As tensões entre globalização e a coesão social estão presentes em nosso 

cotidiano e sabe-se o quanto que é inimaginável que venham a desaparecer 

espontaneamente (RODRIK, 2011, p. 134). Porém há outras formas de se pensar o 

desenvolvimento social e humano e não apenas pelo viés desta corrente de 

pensamento neoliberal, que tanto exacerbou as práticas individualistas/egoístas, 

onde desconsidera o bem comum em favor unicamente do ganho nas trocas 

comerciais e no acúmulo de riquezas ao longo do tempo e do favorecimento o 

mercado de especulações e de flutuação de capital ao redor do planeta. Por ser esta 

uma questão humana de grande complexidade surge a necessidade da união dos 

saberes e dos pensamentos interdisciplinares para resolução das questões sejam 

elas locais ou globais e um destes aspectos é a ética. 

 

1.3 SOBRE POLÍTICAS 

 

Através do estudo da ética é que se problematiza o que é considerado bom ou 

ruim em uma sociedade. É por meio dela que se questionam os fundamentos dos 

valores e que se busca o bem comum e que se difere bastante, mas dos interesses 

particulares e insustentáveis do ponto de vista social e ambiental que estão sendo 

postos em prática com tanta frequência (RIOS, 2002, p. 87). Hoje se vê diversos 

debates sobre ética, mas uma ética que segue mais parecendo ética individual, onde 

em nome deste individualismo, tenta reduzir muitas relações que são complexas e 

ricas e tornar cada um somente “produtor”, “consumidor” ou “vendedor” dentro de 

todas as relações humanas. 

A ética pode ser definida como sendo “um conjunto de valores e princípios que 

usamos para guiar nossa conduta. [...] desejamos uma ética que pressuponha 



28 

 

saudabilidade, isto é, uma ética que não seja provedora de alegria restrita, mas que 

caminhe na percepção da partilha da alegria” (CORTELLA, 2014, p. 24). Outra coisa 

que se deve levar em consideração é que: [...] “a ética precisa ter uma leitura 

circunstancial, ou seja, uma leitura que leve em conta o tempo historio, o momento” 

(idem, 2014, p. 33). Por fim, ainda salienta o referido autor que a Ética “é uma 

questão absolutamente humana! É impossível falar em ética se nós não falamos de 

liberdade. [...] Da Liberdade vêm as três grandes questões éticas que orientam as 

nossas escolhas: Quero? Devo? Posso?” (CORTELLA, 2011, p. 135). 

Já no âmbito da moral, que “é o conjunto de normas, regras, leis destinado a 

orientar a ação e a relação social e revela-se no comportamento prático dos 

indivíduos” (RIOS, 2002, p. 102), há a possibilidade de perceber que em toda prática 

docente, há uma “dimensão técnica, uma dimensão política, uma dimensão estética 

e uma dimensão moral” (RIOS, 2002, p. 91), porém uma questão a ser levantada é a 

seguinte: O quanto vem sendo utilizado destes princípios de ética e de moral dentro 

da maioria das instituições de ensino? Parece que hoje o discurso neoliberal e as 

práticas de globalização vêm se impregnando dentro de muitas áreas e com a 

Educação isso não é diferente, o que se pode ver, quando se faz um passeio rápido 

pelas cidades, são propagandas em painéis e em material impresso com muitas 

promessas, das quais destaco: “Entre no mercado de trabalho”, “Termine nosso 

curso e já saia empregado”, “Certeza de retorno garantido”!, “Crescimento 

profissional”, “Ganhe dinheiro ao terminar este curso”!!!. Observando estas frases, 

pode-se questionar: não estariam estes tipos de propagandas de diversas 

Instituições de Ensino, sejam elas públicas ou privadas, impregnadas com o ideal do 

discurso neoliberal e globalizante? 

Fazendo uma reflexão do que foi exposto anteriormente, temos que a ética 

apresenta grande impacto em nossa sociedade ao ponto que ela pode ser 

considerada como sendo “a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento 

da convivência com todas as condições materiais que são as nossas. Se formos 

esperar uma sociedade ideal para que a ética possa existir, é possível que ela não 

venha a existir nunca” (CORTELLA, 2014, p. 35).  

A ação docente e cidadã dentro de uma Instituição de Ensino, por meio da 

elevação do conhecimento e dos bons exemplos de solidariedade e de colaboração 
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podem fazer com que se elevem estes valores humanos. Assim sendo, uma vez que 

a nossa formação, no interior de uma sociedade e cultura, se faz por meio daquilo 

que chamamos de espelhamento de conduta, as crianças e os jovens, em sua maior 

parte, se formam no contexto ético a partir daquilo que veem como conduta prática, 

principalmente em suas casas e escolas (CORTELLA, 2014, p. 37). 

Através desta verificação anterior tem-se a apresentação do conceito de 

códigos ligados à ética e à moral que vem descrito abaixo:  

É possível ter um código de conduta, é possível um código moral – que é 
aquele que estabelece sim ou não, pode ou não pode -, mas nunca um 
código de ética. Assimilamos hoje a ideia desse tipo de código, mas o 
correto seria princípios éticos, princípios de conduta, porque a ética tem, 
exatamente, a característica de não estar marcada pela natureza. Sua 
identidade é não estar atrelada a um modo único e exclusivo de condução 
(CORTELLA, 2014, p. 42). [...] Isso comporta outra reflexão, que é a ética 
como autenticidade, isto é, coerência [...] Autentico é aquilo que coincide 
com ele mesmo, isto é, que não é simulacro ou imitação, ou fingimento, ou 
dissimulação. Em outras palavras, autêntico é o que não perde inteireza e 
integridade (CORTELLA, 2014, p. 46). 

 
Considerando a política brasileira, que conta com a publicidade dos atos dos 

governos e com uma imprensa atualmente mais livre, vemos diversas matérias e 

reportagens de casos de corrupção envolvendo a vida política e particular. Observa-

se também que “não temos no Brasil mais corrupção do que tivemos; temos mais 

denúncia e recusa. Nós não temos mais sujeira; temos a descoberta do pó e da 

sujeira acumulada com o levantamento do tapete. Nós temos democracia, portanto 

imprensa livre, plataformas digitais que indicam os rastros deixados pela corrupção 

pública estatal e pública privada, e podemos constatar que temos uma recusa maior 

a ela” (CORTELLA, 2014, p. 98). 

Os descasos e desvalorização da educação vêm de longa data e apresenta 

uma introdução tardia, pois o Brasil foi constituído desde a sua conquista em 1500, 

primeiramente, como Colônia, depois com o advento da chegada da Família Real ao 

Brasil em 1808 foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves4 e este 

fator nos gerou uma independência atípica dos demais países vizinhos em 1822, 

mas com a continuidade do Império e Monarquia e sem implantação imediata de 

                                                           

4 O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves foi a denominação assumida por D. João VI em 1815, 
quando elevou o Brasil à categoria de reino unido. Um fator determinante para este acontecimento 
foi o advento da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, no período da Invasão de 
Napoleão a Portugal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1815
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino
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uma República, fato que só veio a acontecer em 1889 por meio da ação direta de 

alguns militares, uma vez que um dos pilares da monarquia brasileira havia caído 

com a assinatura da lei áurea e a consequente libertação dos escravos. Começa a 

partir daí a dominação de governos do Sistema do Café com Leite com os estados 

hegemônicos da época – São Paulo e Minas Gerais, até a chegada conturbada de 

Vargas ao poder e a implantação do Estado Novo, onde logo foi instaurada uma 

ditadura de cerca de quinze anos.  

No período pós Segunda Guerra Mundial houve alguns governos, onde o de 

Juscelino Kubitscheck deu início a uma industrialização baseada nos investimentos 

estrangeiros e instalação de empresas automobilísticas no Brasil a um custo do 

desmantelamento da já pequena malha ferroviária brasileira, do êxodo rural e do 

endividamento da nação. Depois, em 1964, chega ao poder uma Junta Militar que 

assume o comando e instaura uma ditadura que vai se estender até o ano de 1985, 

a partir daí com a reabertura política, diversas crises de inflação e desemprego o 

país foi seguindo até o momento atual, onde se tem um debate bastante acirrado 

acerca de práticas conservadoras e neoliberais/globalizantes e de esquerdas 

radicais, onde trocam insultos sem qualquer possibilidade de diálogo e de debate, 

além do papel crescente do Ministério Público e da mídia nas exposições deste fato.  

Por fim, todo este resumo de uma história política brasileira com mais de 

quinhentos anos, sempre foi marcada pelo domínio das oligarquias junto às classes 

políticas, que nos deixaram de herança um país muito rico, mas extremamente 

desigual, marcada pela exclusão da maioria dos acessos aos direitos básicos, a uma 

educação que não é universal e que não apresenta uma qualidade desejada quando 

comparada a países com economia extremamente menores que a nossa e daí vem 

a questão: Crescimento Econômico significa desenvolvimento para a maioria? 

Significa evolução material e de conhecimento? Significa uma sociedade mais 

Humana? Garantem os direitos universais por si só? 

Fazendo uma análise a luz do pensamento de Marx e de Kant, observa-se que 

o Estado brasileiro desde a sua concepção sempre foi pautado por estas ideias 

expostas por eles. Marx e Engels afirmam, no Manifesto Comunista, que "o Estado 

moderno é apenas um comitê para gerir os negócios comuns de toda burguesia" 

(MAGALHÃES, 2015, p. 55). Já Kant mostra que “as noções estabelecidas pela 

fundamentação, quando distingue implicitamente a legalidade de uma ação de sua 
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moralidade” (MAGALHÃES, 2015, p. 70). Com isso apresentado, pode-se observar 

que o Estado muitas vezes utiliza de seu poder de intimidação social para permitir 

que muitas injustiças sociais sejam feitas em seu nome e do dito progresso 

tecnológico. 

Diante do exposto até aqui, surge a necessidade de se repensar os saberes e 

práticas docentes que vêm sendo privilegiadas e como este discurso neoliberal e 

globalizante já se instaurou nas escolas brasileira a ponto de poder constatar o 

quanto de formação geral está aplicada unicamente ao universo do trabalho e quais 

estão ligada a uma visão diferente de conhecimento da sociedade e das atividades 

colaborativas e artísticas culturais vem sem usadas ou suprimidas no meio deste 

turbilhão de informações gerais sem qualquer reflexão acerca do trabalho docente e 

que gera só mais reprodução do modelo decadente que está agora imposto a 

nossas gerações. 

Este mesmo conhecimento citado anteriormente é fruto da convenção, isto é, 

de acordos circunstanciais que não representam a única possibilidade de verificação 

e interpretação da realidade atual (CORTELLA, 2011, p. 87). Sabe-se que a 

produção dos valores e conhecimentos, se dá no meio social, não sendo assim 

neutra, pois carrega em si essências dos pensamentos dominantes e privilegiados 

nesta estrutura social (CORTELLA, 2011, p. 41). 

Diminuir as distâncias e hierarquia entre os saberes científicos humanos, das 

ciências da terra e de suas tecnologias, além da comunicação e da linguagem se faz 

prioridade, pois a valorização de todos estes saberes traz à tona que todo 

conhecimento é patrimônio da humanidade, toda ciência é humana e que toda 

docência é humana docência, sendo assim: “conhecer o humano é, antes de mais 

nada, situá-lo no universo, e não separá-lo dele" (MORIN, 2001, p. 47). Analisando 

ainda por este aspecto, a justiça social e busca por condições dignas de vida a todos 

são inerentes a uma docência responsável e transformadora, pois como nos ensina 

Rodrik:  

A desintegração social não é um esporte com expectadores – aqueles que 

estão fora das quatro linhas também são salpicados pela lama do campo. 

Finalmente, o aprofundamento das fissuras pode prejudicar a todos 

(RODRIK, 2011, p. 10). 

Toda ação humana individual, conforme já descrito anteriormente, tem poder 

transformador e não impacta apenas a vida desta única pessoa, mas afeta a 
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coletividade, seja para o bem ou para o mal. Por ser um ente social, o ser humano 

estabelece conexões que vão se intensificando à medida que promove mais 

processos colaborativos e emancipadores entre os sujeitos, favorecendo um melhor 

entendimento das relações sociais e culturais humanas e com isso aumentando a 

possibilidade de se alcançar um desenvolvimento sustentável e participativo. 

Os docentes que se orientam numa postura de procurar maior estudo e por 

consequência maiores conhecimentos sobre a política brasileira e mundial, a 

cidadania e os saberes para garantir as mudanças desejadas e que planejam suas 

ações seguem num caminho de luz, pois “[...] só é bom ensinante quem for bom 

aprendente. Se professores e professoras que somos, se não formos bons 

aprendentes não conseguimos ser bons ensinantes” (CORTELLA, 2011, p. 148). 

Assim sendo, prática docente que evidencie a importância em se analisar os 

aspectos humanos e suas decisões individuais e coletivas dentro da sociedade tem 

capacidade de ampliar a visão do mundo contemporâneo e favorecer uma maior 

compreensão de se ter em mente que todo docência de qualidade ser voltada ao 

desenvolvimento do educando e de suas potencialidades de ação e de 

transformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ASPECTOS IMPORTANTES DA HUMANA DOCÊNCIA E DOS SABERES NA 

FORMAÇÃO DE DOCENTES E DE DISCENTES. 

 Este capítulo da dissertação apresenta uma relação contextualizada dos 

aspectos importantes da humana docência e dos saberes na formação de docentes 

e de discentes. Esta abordagem traz elementos de uma análise e verificação de 

como hoje os saberes são hierarquizados na educação superior. Estes saberes são 

analisados tomando como base o preceito que toda ciência é manifestação de uma 

cultura, de uma forma de pensamento, e como este pensamento generalizado 

influencia nas tomadas de decisões dentro da educação superior, afetando os 

currículos dos cursos e sua estruturação. 

  

2.1 HUMANA DOCÊNCIA 

  

Conforme vimos no capítulo anterior, uma posição de se contrapor a esta lógica 

de mercado seria bastante interessante de ser implantada para que essa mera 

relação do conhecimento científico com o universo do cotidiano dos alunos para ao 

menos minimizar esta ideia das classes trabalhadoras terem acesso à Educação 

apenas para aprender a trabalhar (CORTELLA, 2011, p. 16). 

No Brasil, a ideia que surge é que temos um sistema de educação pautado 

pela exclusão e pelo elitismo no que diz respeito ao acesso, às condições de 

permanência e à qualidade, conforme nos aponta (PACHECO, 2001, p. 111-112) no 

trecho a seguir: 

O acesso à educação passa por um sistema de afunilamento. Poucos 
chegam a concluir o ensino médio, raros são os que concluem um curso 
universitário e mais escassos ainda aqueles que conseguem elevar o seu 
nível de conhecimento fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado ou 
mesmo mantendo-se em processo de educação permanente. O direito à 
educação, que deveria ser universal, acaba se tornando excludente por uma 
série de fatores de ordem estrutural (desigualdades sociais, concentração 
de renda e terras) e agravados por fatores de ordem conjuntural (crise 
econômica, desemprego). Aos detentores do poder, ao longo da história do 
Brasil, interessou manter uma grande massa de mal informados e mal 
instruídos. (PACHECO, 2001, p. 111-112). 

 

 Para poder melhorar esta condição da educação brasileira em todos os níveis, 

inclusive na educação superior, mudanças de pensamentos e de atitudes são 
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necessárias, uma vez um conhecimento que pode auxiliar na melhoria da qualidade 

dos processos de ensino e aprendizagem é o interdisciplinar, sendo ele uma das 

práticas que pode superar esta dualidade do ensino para superar a fragmentação 

entre a formação unicamente para o trabalho e uma formação cidadã, modificando 

para um olhar mais amplo do processo de ensino e aprendizagem, que pode ser 

feito pela articulação dos saberes e capacidades (RIOS, 2002, p. 43). 

 Neste mesmo contexto, cada saber fica relacionado também com o trabalho, 

pois o saber é sempre o saber de alguma pessoa que trabalha alguma coisa na 

intenção de obter um objetivo qualquer. Percebemos assim que o saber não é algo 

solto no espaço, por exemplo, o saber docente é o saber desta categoria e 

relaciona-se com pessoas e a identidade deles, além de sua vivência e sua carreira, 

também com relações interpessoais com os estudantes e comunidade escolar. A 

partir deste prisma, pode-se observar que o estudo dos saberes dos professores se 

faz por meio de relações destes elementos que fazem parte da atuação docente 

(TARDIF, 2002, p. 11).  

 Analisando o caso das Universidades que assim como o IFSC mantêm como 

indissolúvel a união entre os princípios de ensino, pesquisa e extensão, sendo que 

este fato favorece os processos de construção do conhecimento, como podemos 

observar: 

O fazer a aula não se restringe à sala de aula, está além de seus limites, no 
envolvimento de professores e alunos com a aventura do conhecimento, do 
relacionamento com a realidade (RIOS, 2002, p. 27). 

  Uma das mazelas de nossa formação escolar, incluindo aí a universitária, nos 

ensina a não fazer uma interpretação contextualizada do todo e de nossa sociedade, 

faz meras separações dos objetos de seu contexto, com a dispersão deste tipo de 

prática em sala de aula a interdisciplinaridade não consegue se estabelecer na 

educação (MORIN, 2013, p. 18). 

 Para se pensar de uma forma mais direta podemos dizer que: “uma inteligência 

que só sabe separar reduz o caráter complexo do mundo a fragmentos desunidos, 

fraciona os problemas e unidimensionaliza o multidimensional” (MORIN, 2013, p. 

19). Toda vez que deixamos de pensar o todo e fazemos escolhas de saberes que 

privilegiem somente a formação para o mercado de trabalho, reduzimos diversas 

características da ação humana apenas sob um prisma, deixando de levar em conta 
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processos de cooperação, de reflexão e de conhecimento de sua função social e de 

projeções e alterações de relações injustas dentro do tecido social. 

 Analisando como as instituições de ensino foram concebidas inicialmente e de 

como ainda muitas delas se mantêm estruturadas até hoje, temos um panorama que 

nos remete a seguinte situação: 

A organização escolar foi idealizada a partir de organizações industriais 
(tratamento de massa e em série, divisão de trabalho, especialização, etc.) 
e o ensino, como uma forma de trabalho técnico susceptível de ser 
racionalizado por meio de abordagens técnico-industriais típicas, como o 
behaviorismo clássico, por exemplo, mas também, atualmente, através de 
concepções tecnológicas da comunicação que servem de suporte às novas 
tecnologias de informação (TARDIF, 2002, p. 22). 

 Observando assim que não se pode negar que uma formação não deve ser 

focada unicamente em formar profissionais, mas também deve elencar-se como 

saber social e isso ocorre porque seus próprios objetos são objetos sociais, ou seja, 

as práticas sociais. De maneira oposta ao operário da indústria, o docente não atua 

apenas com um objeto, este trabalha com sujeitos e em função de um projeto, 

pautando no ensino e aprendizagem para emancipação, na transformar os alunos, 

de maneira a construir com eles estes saberes. Ensinar é agir com outros seres 

humanos; é saber agir com outros seres humanos que sabem o que está sendo 

ensinado; é saber que é ensinado a outros seres humanos que sabem que quem 

interage com eles é um professor (TARDIF, 2002, p. 11). Destaca-se também que o 

trabalho docente é um trabalho intelectual e social e que ocorre em interação com 

diversos atores no processo de ensino e aprendizagem e que o professor constrói 

esta situação com o corpo de estudantes de maneira interativa e adaptando-se a 

necessidades e expectativas que vão surgindo no dia-dia. 

 Vem sendo muito intensificada uma separação e hierarquia entre cultura 

humana que nutria a inteligência geral e a cultura científica que, compartimentando 

ainda mais os saberes entre as disciplinas de diversas áreas (MORIN, 2013, p. 19), 

porém “uma das bases da psicologia cognitiva nos mostra que um saber só é 

pertinente se é capaz de se situar num contexto” (MORIN, 2013, p. 31), e 

continuando observando sob este mesmo prisma verifica-se que:  

[...] existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um 
lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as 
realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, 
multidimensionais, transnacionais, globais e planetários (MORIN, 2001, p. 
36). 
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 A mera recepção e acúmulo de informações ou dos dados isolados não são 

suficientes. É necessário estabelecer um contexto para que adquiram sentido real 

(MORIN, 2001, p. 36), sendo assim, o conhecimento pertinente deve encarar a 

complexidade e diversidade de ideias como complementares e não como 

adversárias (MORIN, 2001, p. 38). 

 A visão que cada o saber não consiste em uma matéria ou conteúdo fechado, 

de forma que ele vem a se manifestar por meio de relações sociais complexas entre 

o professor e discentes, onde se traduz com relação com o outro (indivíduo) e 

também com o coletivo (grupo), sabendo que o ser humano traz em si sempre estas 

dimensões (TARDIF, 2002, p. 13). Verificando que também é interessante garantir 

condições para o desenvolvimento das práticas no grupo e verificando como está 

sendo construída a aprendizagem pelos sujeitos do processo. 

 O que foi expresso aqui até agora demonstra que o atual modo predominante 

de se pensar a sociedade acabou por atrofiar em muitos a aptidão de contextualizar 

e de globalizar estes conhecimentos compartimentados, “uma vez que a exigência 

da era planetária é pensar sua globalidade, a relação todo-partes, sua 

multidimensionalidade, sua complexidade – o que nos remete a reforma do 

pensamento” (MORIN, 2001, p. 64). 

 Entre estas relações entre informações, conhecimentos fragmentados, onde se 

deixa de observar que tudo o que realmente é essencial pode ser resumida de forma 

brilhante a seguir:  

 O Essencial é tudo aquilo que não pode ser, isto é, tudo aquilo que dá 
verdadeiro sentido à nossa existência: amizade, amorosidade, religiosidade, 
solidariedade, sexualidade, fraternidade, felicidade. Por outro lado, o 
fundamental é tudo aquilo que nos permite proteger o essencial e nos 
facilita existir, como: trabalho, tecnologia, conhecimento, dinheiro, matéria-
prima, carreira, hierarquia (CORTELLA, 2011, p. 149). 

 A educação e a construção do conhecimento se fazem hoje primordiais para se 

promover alterações na estrutura social e na difusão de ideias diferentes ligadas ao 

desenvolvimento e não a mera acumulação de capital e crescimento econômico 

relaciona-se assim que se pode notar que: 

 O bem de produção imprescindível para nossa existência é o 
conhecimento, dado que, por se constituir em entendimento, averiguação e 
interpretação sobre a realidade, é o que nos guia como ferramenta central 
para nela intervir; ao seu lado se coloca a Educação (em suas múltiplas 
formas), que é o veículo que transporta para ser produzido e reproduzido 
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(CORTELLA, 2011, p. 39). 

 A interação entre o trabalho docente e seus alunos no processo de ensino e de 

aprendizagem percebe-se que no ser do professor e dos alunos que ele procura 

educar se encontram em conjunto os diversos aspectos sentir, saber e fazer (RIOS, 

2002, p. 24). 

 O saber dos professores só pode ser entendido observando a atuação deles 

na escola e em sala de aula, por mais que professores utilizem diferentes saberes, 

esse uso ocorre em razão de situações, de atitudes condicionadas e de recursos 

presentes nestes locais. Ou seja, o saber deles está a serviço do trabalho (TARDIF, 

2002, p. 17). Por isso mesmo é que saber dos docentes é plural, diversificado, pois 

se utiliza de fontes variadas sendo assim multi disciplinar enquanto está sendo 

aplicado (TARDIF, 2002, p. 18). 

Por isso, cada vez mais, procura-se pensar em aspectos voltados a pensar a 

educação no viés de diversos aspectos da existência humana, cultural, promovendo 

autonomia, cidadania e emancipação da participação coletiva nos processos 

políticos e não meramente depositando votos durante eleições que reproduzem 

sistemas viciados e servidores de oligarquias que tomaram o Estado de assalto para 

servir aos seus únicos interesses de maneiras bastante exclusivas das demais 

classes, segue assim que a questão da cidadania nos propõe que: 

A cidadania não é algo pronto, mas algo que se constrói. E essa construção 
é tarefa também da escola, delineia-se nos objetivos do trabalho docente. 
No núcleo desse trabalho está o desafio da comunicação, instrumento de 
partilha do conhecimento, da cultura (RIOS, 2002, p. 26-27). 

 A cidadania sempre foi compreendida como a concretização da vida e 

realização, portanto, a felicidade é algo que não se experimenta apenas de maneira 

individual, mas que ganha seu sentido mais pleno na coletividade (RIOS, 2002, p. 

112). 

 A cidadania envolve ter consciência de que pertencemos a uma comunidade e 

esta cidadania ganha seu real sentido com a participação democrática, respeitando 

o princípio da solidariedade e da colaboração (RIOS, 2002, p. 115). Tanto a 

cidadania, quanto a democracia, ambas são processos, sendo que o empenho de 

todos deveria ser o de favorecer a democratização, além de propiciar uma 

construção coletiva de cidadania (RIOS, 2002, p. 118). Sob estes mesmos aspectos, 
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vemos que uma grande qualidade humana nestes aspectos é o da alteridade que 

envolve analisar que:  

É no convívio que se estabelece a identidade de cada pessoa, na 
sociedade. Abrigadas nos múltiplos papéis que se desempenham 
socialmente, a identidade conjuga as características singulares de um 
indivíduo à circunscrição em que ele se encontra à situação em que ele está 
(RIOS, 2002, p. 121). 

 A identidade está em processo de construção juntamente na articulação com a 

alteridade, qualidade esta que envolve o reconhecimento recíproco. [...] sendo que o 

centro destas relações se pauta pela ética: o reconhecimento do outro (RIOS, 2002, 

p. 121). Sabendo que: “a afirmação da identidade se dá na possibilidade da 

existência da diferença e na luta pela superação da desigualdade” (RIOS, 2002, p. 

121). 

 Contrariamente à visão geral da sociedade de mercado e do pensamento 

neoliberal que quer colocar todas as ações humanas pautadas unicamente no 

comportamento de relações produção, relações comerciais e de clientelismo, sabe-

se que diferente das produções industriais, é “bastante difícil avaliar os produtos do 

trabalho escolar, e é muito complicado formular um diagnóstico claro e preciso sobre 

o rendimento objetivo do trabalho docente” (TARDIF, 2002, p. 134). Isso ocorre 

porque os docentes utilizam conhecimentos práticos, dos saberes do senso comum 

e das competências sociais. As suas técnicas e práticas não se apoiam somente nas 

ciências ditas positivas, mas nos “saberes cotidianos, em conhecimentos comuns, 

sociais, baseados na linguagem natural” (TARDIF, 2002, p. 136). 

 Para ser cidadão pleno é necessário que o sujeito tenha acesso ao saber que 

vai sendo construído e acumulado historicamente e ter condições de repensar e dar 

novo sentido a este saber (RIOS, 2002, p. 125). Observando que é num cenário e 

contexto democrático que a cidadania tem efetivamente a chance de adquirir seu 

sentido mais pleno (RIOS, 2002, p. 125). 

 Visando esta formação cidadã, é importante que ocorra uma participação 

efetiva de toda a comunidade universitária para a elaboração de um bom projeto, 

sendo também que este projeto não é mera soma de projetos individuais, mas sim 

uma proposta orgânica (RIOS, 2002, p. 127). 
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 Partindo desta ideia anterior, temos que relacionar que o saber dos 

professores é plural e também temporal, pois foi construído e estruturado em uma 

história de vida e durante o seu trabalho (TARDIF, 2002, p. 19). Outra coisa a ser 

pensado é o fato de que o ato de ensinar mobiliza uma grande gama de saberes, 

reutilizando-os no trabalho de forma a permitir maiores interações e 

contextualizações para o processo de ensino e aprendizagem (TARDIF, 2002, p. 

21). 

 Uma das maiores mazelas nas formações universitárias é a de subestimar a 

cultura humanista, que com o uso da filosofia, do ensaio e da literatura, elenca 

problemas humanos básicos e incita à reflexão (MORIN, 2013, p. 20). Desta atitude 

de observar este descaso, surge a necessidade de se promover uma reforma do 

pensamento na busca de formar cidadãos capazes de enfrentar os problemas de 

seu tempo (MORIN, 2013, p. 27). 

Esta situação descrita acima favorece o desenvolvimento de uma lógica de 

consumo dos saberes escolares. A Instituição de Ensino deixa de ser um local onde 

são promovidas ações para boa formação de seus estudantes, e acaba sendo 

tratada como um mero “mercado” como nos descreve Tardif (2002, p. 48): 

Lá seriam oferecidos, aos consumidores (alunos e pais, adultos em 
processo de reciclagem, educação permanente), saberes-instrumentos, 
saberes-meios, um capital de informações mais ou menos úteis para seu 
futuro posicionamento no mercado de trabalho e sua adaptação à vida 
social. As clientelas escolares se transformariam então em clientes. A 
definição e a seleção dos saberes escolares dependeriam então das 
pressões dos consumidores e da evolução mais ou menos tortuosa do 
mercado dos saberes sociais. A função dos professores não consistiria mais 
em formar indivíduos, mas em equipá-los tendo em vista a concorr6encia 
implacável que rege o mercado de trabalho. Ao invés de formadores, eles 
seriam muito mais informadores ou transmissores de informações 
potencialmente utilizáveis pelos clientes escolares. 

 Pensando agora em opções para se contrapor a esta lógica de mercado, pode-

se partir do pensamento interdisciplinar, observando que ciências humanas têm 

estreitas ligações com as ciências biológicas que, por sua vez, penetram e 

entrelaçam-se nas ciências físicas, mas mesmo assim nenhuma delas é meramente 

redutível à outra (MORIN, 2013, p. 49). 

 Valorizando esta interdisciplinaridade e a humana docência, temos uma 

observação mais generalista de mundo, tudo é físico e ao mesmo tempo tudo é 

humano. A grande questão é conseguir achar o caminho da articulação entre 
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ciências que têm cada uma sua linguagem própria e conceitos fundamentais que 

apresentam bastante dificuldade de passar de uma linguagem à outra (MORIN, 

2013, p. 50). Lembrando que o saber social5 encontra valor a partir do ponto que 

permite a integração entre os seres humanos e favorece a autonomia pessoal. 

 O pensamento ligado ao que realmente é racional e científico não se separa 

dos sentimentos e anseios humanos, portanto, a inteligência humana não se separa 

do mundo da afetividade, ou seja, ela não se aparta da curiosidade, da paixão e são 

fatores que estimulam a vontade real em se fazer a pesquisa filosófica ou científica 

(MORIN, 2001, p. 20). Nossas estruturas de ideias com suas teorias, doutrinas e 

ideologias estão passíveis ao erro. Outra coisa que estas estruturas fazem é 

proteger os erros e ilusões neles inscritos (MORIN, 2001, p. 22). 

 É interessante que seja estimulado às ações e a difusão destas práticas de 

sustentabilidade e preocupação ética com a humanidade, com o desenvolvimento 

sustentável e com a construção de um mundo menos desigual, pois somos seres 

vivos, dependemos da biosfera; por isso é necessário que reconheçamos nossa 

identidade terrena, física e biológica (MORIN, 2001, p. 50). Em uma análise ainda 

sob este viés: “somos originários do cosmos, da natureza, da vida, mas devido à 

própria humanidade, à nossa cultura, à nossa mente, à consciência, tornamo-nos 

estranhos a este cosmos, que nos parece secretamente íntimo” (MORIN, 2001, p. 

51). 

Cada saber envolve um processo de aprendizagem/formação; e, “quanto mais 

desenvolvido, formalizado e sistematizado é um saber, mais longo e complexo se 

torna o processo de aprendizagem” (TARDIF, 2002, p. 35). Isso acontece, pois vai 

se exigir uma formalização e uma sistematização adequadas e estes processos são 

todos eles culturais e não estão isentos de interpretações de como a sociedade vem 

se constituindo de tempos em tempos, pois o homem é um ser vivo, sendo ele 

produtor e produto de sua cultura, que se acumula em si o que é “conservado, 

transmitido, aprendido, e comporta ali normas e princípios de aquisição” (MORIN, 

2001, p.52). 

                                                           

5 “Saberes sociais é o conjunto de saberes de que dispõe uma sociedade e de educação o conjunto 
dos processos de formação e de aprendizagem elaborados socialmente e destinados a instruir os 
membros da sociedade com base nesses saberes” (TARDIF, 2002, p. 31). 
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 O ponto de partida para algumas mudanças é fazer estudos e reflexões de 

maneira a pensar formas de se opor ao pensamento de muitos professores, onde a 

sala de aula é local de culto, lugar de tal cerimônia com rituais quase religiosos: a 

aula. No espaço da sala de aula priorizasse uma disposição espacial que obedece à 

hierarquia com o celebrante à frente, no lugar principal (CORTELLA, 2011, p. 98). Já 

para outros docentes, a sala de aula é um ambiente teatral, onde a sala de aula é 

tida como lugar do espetáculo com cenas quase teatrais: a aula (CORTELLA, 2011, 

p. 99). Este comportamento repetitivo e meramente ritualizado pode ser evitado com 

uma maior análise das práticas em sala de aula e com verificações gerais de como o 

aprendizado vai sendo construído no coletivo das salas de aula e do tempo social. 

 É claro que a sala de aula é um local rico em experiências e vivências 

humanas, por isso ali surgem diversos confrontos, conflitos, rejeições, antipatias, 

paixões, adesões, medos e sabores. Assim a sala exala humanidade e 

precariedade, pois o ser humano é ser junto, e ser junto implica em um custo 

sensível com conflitos de ideias e de interesse e que precisam aflorar e serem 

superados (CORTELLA, 2011, p. 101). Uma reflexão envolve fazermos a crítica do 

trabalho que realizamos. Desta maneira vamos questionando sua validade, o 

significado que ele tem para nós e para os demais e para a sociedade. A reflexão 

não se manifesta de forma aleatória, sendo geralmente provocada por questões-

limites, por problemas e suas implicações (RIOS, 2002, p. 46-47). 

 Sabendo que o saber docente6 é um saber plural, formado pela junção de 

saberes “provenientes da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais” (TARDIF, 2002, p. 36). Como estes saberes integram o 

ensino em si, que é uma prática social específica do processo de educação e que 

                                                           

6 Os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões 
sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que 
conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da atividade 
educativa (TARDIF, 2002, p. 37). 

Os saberes disciplinares são saberes que correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos 
saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados nas 
universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos (TARDIF, 
2002, p. 38). 

Saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais 
a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados 
como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita. Apresentam-se 
concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os 
professores devem aprender a aplicar (TARDIF, 2002, p. 38). 
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ocorre de maneira informal, de maneira espontânea, ou formalmente, de forma 

sistemática, intencional e organizada (RIOS, 2002, p. 52). Assim sendo o ato de 

ensinar e educar de maneira escolarizada alguém demanda conhecimentos técnicos 

sobre a disciplina e de como isso pode ser desenvolvido da melhor forma com o uso 

das ferramentas pedagógicas adequadas a cada turma, grupo ou sujeito. 

 Como já foi dito anteriormente, os saberes são elementos que fazem parte da 

prática docente. A profissão de professor lhe dá o status de prática erudita que se 

desenvolve de maneira articulada e simultaneamente com variados saberes: “os 

saberes sociais, transformados em saberes escolares, através dos saberes 

disciplinares e dos saberes curriculares, os saberes oriundos das ciências da 

educação, os saberes pedagógicos e os saberes experimentais”. Um bom professo 

alguém que conhece sua disciplina e seu programa, ele também possui 

conhecimentos das ciências da educação e sobre a pedagogia e desenvolve assim 

um saber prático usando a sua vivência pessoal em sala de aula (TARDIF, 2002, p. 

39). 

 Com esta vivência pessoal, logicamente, existe a necessidade de a didática 

dialogar com a diversidade dos saberes da docência que estão à sua volta, 

buscando alternativas para pensar o ensino, que vai seguindo ameaçado pela 

fragmentação, devendo agir com postura crítica e ampliada (RIOS, 2002, p. 57). 

Seguindo nesta mesma linha de pensamento, percebemos que: “a educação é um 

processo de socialização da cultura, no qual se mantêm e se transformam os 

conhecimento e os valores” (RIOS, 2002, p. 70). 

 Para se afirmar que um professor é competente, faz se uma análise da 

dimensão técnica, se ele tem domínio dos conteúdos de sua área específica de 

conhecimento e de recursos para socializar esse conhecimento; observa-se também 

a dimensão política, se ele consegue definir finalidades para sua ação e 

comprometer-se em caminhar para alcançá-las; além de observar a ética, 

assumindo atitude crítica, indagando sobre o futuro e o sentido da definição dos 

conteúdos, dos métodos, dos objetivos, fazendo observações sobre a 

sustentabilidade, os direitos e noções de cidadania participativa e não meramente 

representativa (RIOS, 2002, p. 89). 
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 Em função destas ideias de propiciar melhores condições de se aumentar a 

cidadania participativa, percebe-se que para isso o docente não atua sozinho, mas 

sim faz interação com outras pessoas, começando com seus alunos. Essa postura 

do professor mostra que:  

A atividade docente não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a 
ser conhecido ou uma obra ser produzida. Ela é realizada concretamente 
numa rede de interações com outras pessoas, num contexto onde o 
elemento humano é determinante e dominante e onde estão presentes 
símbolos, valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de interpretação 
e decisão, interpretação e decisão que possuem, geralmente, um caráter de 
urgência (TARDIF, 2002, p. 50). 

 Desta maneira, essa explicitação se dará em cada dimensão da docência, 

segundo os itens a seguir: 

- na dimensão técnica, que diz respeito à capacidade de lidar com os conteúdos; 

- os conceitos, comportamentos e atitudes e à habilidade de construí-los e 

reconstruí-los com os alunos; 

-na dimensão estética, que diz respeito à presença de sensibilidade e sua orientação 

numa perspectiva criadora; 

-na dimensão política, que diz respeito à participação na construção coletiva da 

sociedade e ao exercício de direitos e deveres; 

-na dimensão ética, que diz respeito à orientação da ação, fundada no princípio do 

respeito e da solidariedade, na direção da realização de um bem coletivo. (RIOS, 

2002:108). 

A educação no Brasil precisa aprimorar seu trabalho, socializando realmente os 

conhecimentos e os valores significativos, para que se incluam os excluídos, para 

que se eliminem os preconceitos e discriminações, onde exista espaço para as 

diferenças e que se combatam as desigualdades. Para que tudo isso venha a ser 

viável é preciso que o professor repense como trabalha e que tipo de hierarquia 

estabelece entre saberes e prioridades que dá em sua área de atuação (RIOS, 2002, 

p. 139). Pois se sabe que:  

Religar e problematizar caminham juntos. Se eu fosse professor, tentaria 
religar as questões a partir do ser humano, mostrando-o em seus aspectos 
biológicos, psicológicos, sociais. Desse modo, poderia chegar às disciplinas, 
mantendo nelas a relação humana e, assim, atingir a unidade complexa do 
homem (MORIN, 2013, p. 71). [...] Esta religação nos permite contextualizar 
corretamente, assim como refletir e tentar integrar nosso saber na vida 
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(MORIN, 2013, p. 73). 

Tomando como questão de análise o panorama geral da educação brasileira e 

as recentes manifestações de ódio e intolerância nos meio da política, nas mídias de 

massa e nas redes sociais, pode-se notar que hoje vivemos num tempo de muita 

informação, porém de pouquíssima formação. Uma das formas de poder fazer 

melhorias neste tipo de questão consiste em verificar como se constituem estes 

saberes, levando em consideração que:  

Saber plural, saber formado de diversos saberes provenientes das 
instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da 
prática cotidiana, o saber docente é, portanto, essencialmente heterogêneo. 
[...] Trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto ou situação 
numa outra coisa, é também transformar a si mesmo no e pelo trabalho. [...] 
o trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar não somente 
fazer alguma coisa, mas faz alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo 
(TARDIF, 2002, p. 54-56). 

Mesmo diante de toda esta gama de informações hoje disponível num mundo 

globalizado, um bom professor necessita dominar determinados conhecimentos, 

relativos à sua disciplina, mas além dos saberes a ensinar, precisa dominar saberes 

para ensinar (RIOS, 2002, p. 90). A prática docente envolve técnica e sensibilidade. 

Um trabalho competente mistura técnica e sensibilidade pautado pela ética (RIOS, 

2002, p. 99-100). Desta maneira, o trabalho de um professor competente é aquele 

onde “ele mobiliza todas as dimensões de sua ação com o objetivo de proporcionar 

algo bom para si mesmo, para os alunos e para a sociedade” (RIOS, 2002, p. 107). 

Fatores estes que podem ser vistos como primordiais seguem a seguir: 

Para um professor competente, não basta dominar bem os conceitos da sua 
área – é preciso pensar criticamente no valor efetivo desses conceitos para 
a inserção criativa dos sujeitos na sociedade. Não basta ser criativo – é 
preciso exercer sua criatividade na construção do bem estar coletivo. Não 
basta se comprometer politicamente – é preciso verificar o alcance desse 
compromisso, verificar se ele efetivamente dirige a ação no sentido de uma 
vida digna e solidária (RIOS, 2002, p. 109). 

 

2.2 ASPECTOS GERAIS DOS SABERES 

 

A Educação Superior promove a geração de saberes, de ideias e de valores 

que, depois disso farão parte dessa mesma herança, é por este motivo que ela é, ao 

mesmo tempo, conservadora, regeneradora e geradora (MORIN, 2013, p. 15). Já o 

ato de contextualizar e de globalizar é uma qualidade inerente ao espírito humano 
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que o ensino formal e parcelado/fragmentado atrofia e que, ao contrário disso, deve 

ser sempre observado de forma mais interdisciplinar (MORIN, 2013, p. 21). 

O fator tempo é bastante importante para edificação dos saberes básicos ao 

trabalho docente [...] “os saberes profissionais dos professores são plurais, mas 

também temporais, ou seja, adquiridos através de certos processos de 

aprendizagem e de socialização” e tudo isso toma corpo de um saber-fazer e que vai 

sendo desenvolvido durante a vida e carreira do professor (TARDIF, 2002, p. 102-

103). Aqui neste caso é importante frisar a importância dos tempos sociais nesta 

construção e como exemplos podemos citar: tempo da infância, da formação 

escolar, da formação para o trabalho, do ingresso na profissão e da carreira 

(TARDIF, 2002, p. 105). Tudo isso acontece porque em linhas gerais: 

Compreender os saberes dos professores é compreender, portanto, sua 
evolução e suas transformações e sedimentações sucessivas ao longo da 
historia de vida e da carreira, história e carreira essas que remetem a várias 
camadas de socialização e de recomeços (TARDIF, 2002, p. 106). 

Uma reforma da Universidade envolve reformar o pensamento que viabilize e 

permita o emprego total da inteligência (MORIN, 2013, p. 21). Daí já surge um bom 

desafio, pois uma reforma da Universidade suscita um paradoxo: “não se pode 

reformar a instituição (as estruturas universitárias), se anteriormente as mentes não 

forem reformadas; mas só se pode reformar as mentes se a instituição for 

previamente reformada” (MORIN, 2013, p. 23). E com relação a estes saberes com 

mais possibilidades de terem poder emancipador por meio do conhecimento temos o 

seguinte quadro:  

[...] estamos em uma época de saberes compartimentados e isolados uns 
dos outros. [...] nessa época de mundialização, os grandes problemas são 
transversais, multidimensionais e planetários (MORIN, 2013, p. 32). Este 
saber que abraça deve ressuscitar uma cultura que não é pura e 
simplesmente a cópia da antiga cultura, mas sim sua integração em 
conexão com a cultura das Humanidades e a cultura das Ciências (MORIN, 
2013, p. 38). 

De que maneira agir para que estes saberes se comuniquem? Uma das formas 

seria fazer essa comunicação em circuito, sendo que o primeiro movimento é o de 

enraizar a esfera antropossocial na esfera biológica, e por uma razão bastante 

simples, que o fato de sermos seres vivos, animais sexuados, vertebrados, 

mamíferos, primatas (MORIN, 2013, p. 57). Atualmente, a cultura científica é uma 

cultura de especialização, que mantém a tendência de se fechar sobre si mesma. 
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Sua linguagem cheia de termos complexos e jargões de diversas áreas dificulta a 

comunicação entre diversas áreas e pior ainda, torna-se quase inacessível ao 

cidadão comum (MORIN, 2013, p. 61). Desta maneira, a principal missão do ensino 

é aprender a religar o que vem sendo aprendido e não mais separarem 

compartimentos estanques de disciplinas que não se comunicam e depois disso 

deve-se aprender a problematizar e a contextualizar tudo isso (MORIN, 2013, p. 70). 

Nossa diferença primordial para os animais é o fato de termos consciência, 

cultura e nossa vontade de conhecer. Desta maneira, queremos ajudar a construir 

uma sociedade menos desumana, fundamentada em relações com mais significados 

e colaborativa (MORIN, 2013, p. 72). Aqui cabe uma crítica a nossa sociedade que 

se mostra capitalista selvagem, permeada pelos ideais neoliberais e pelo egoísmo 

em demasia, onde uma divisão de trabalho ainda mais injusta foi aprofundada, bem 

como trouxe à tona os riscos e inconvenientes de superespecialização, do 

fechamento e da fragmentação do saber (MORIN, 2013, p. 74). Partindo destas 

análises, não se deve ignorar que “o conhecimento é uma tradução seguida de uma 

reconstrução” (MORIN, 2013, p. 85). A questão do conhecimento é muito importante 

e necessário proliferar que cada processo de ensino e aprendizagem envolve 

tradução e reconstrução (MORIN, 2013, p. 86). 

A questão da tradução e da reconstrução do conhecimento pode ser 

interpretada também sob as condições e recursos que determinam e circunscrevem 

e estão presentes na ação dos professores em seu dia-dia, sendo que ocorre o 

mesmo com a pedagogia7, propondo ser interessante ver nessa carreira as 

situações de trabalho vividas pelos docentes (TARDIF, 2002, p. 116). 

Desta forma, é conveniente e interessante ensinar que o conhecimento 

comporta sempre riscos de erros e ilusões, e tentar demonstrar quais suas raízes e 

causas. Aqui reside o fato de se ter um grande desafio, afirmar que a educação que 

respondesse às nossas aspirações, mas saber que muitas vezes ela apresenta 

                                                           

7 A pedagogia é o conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus objetivos no âmbito 
das interações educativas com os alunos. Noutras palavras, do ponto de vista da análise do 
trabalho, a pedagogia é a tecnologia utilizada pelos professores em relação ao seu objeto de 
trabalho (os alunos), no processo de trabalho cotidiano, para obter um resultado (a socialização e a 
instrução) (TARDIF, 2002, p. 117). A pedagogia do ponto de vista do trabalho docente, constitui a 
tecnologia do trabalho dos professores concretizada através do sistema do ensino (TARDIF, 2002, 
p. 148). 
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pontos de erros e de vícios de visão que necessitam ser esclarecidos e sabendo que 

esta neutralidade não existe de forma completa, por mais que a combatemos no 

cotidiano (MORIN, 2013, p. 89). Fato este que pode ser apresentado nos dizeres de 

Morin:  

Temos, portanto, a necessidade de ensinar a pertinência, ou seja, um 
conhecimento simultaneamente analítico e sintético das partes religadas ao 
todo e do todo religado às partes (MORIN, 2013, p. 91). Em nenhum lugar é 
ensinado o que é a condição humana, ou seja, nossa identidade de ser 
humano. Pode haver coisas parciais sobre aspectos fragmentários do 
humano, mas tudo se encontra desintegrado (MORIN, 2013, p. 92). 

Temos sim uma natureza biológica, uma natureza social, uma natureza 

individual. “A Sociologia mostra o destino social do ser humano, a Psicologia mostra 

seu destino individual, a História seu destino histórico, a Economia seu destino 

econômico que se desenvolve nos tempos modernos do ser humano”. Sendo que 

atualmente todo este conhecimento está compartimentado, separado e não se 

comunica entre si nas diversas áreas (MORIN, 2013, p. 93-94). Surge então outra 

questão muito interessante acerca do conhecimento: “para conhecer é necessário 

que haja alguma instância, ao mesmo tempo em que um pertencimento comum” 

(MORIN, 2013, p. 94). Conforme se apresenta o fragmento abaixo:  

Em nenhum lugar é ensinado a compreendermos uns aos outros. [...] A 
compreensão é outra coisa. Ela visa entender o ser humano e não apenas 
como objeto, mas também como sujeito. Nós o conhecemos enquanto 
sujeito por meio de um esforço de empatia ou de projeção (MORIN, 2013, p. 
97). Para compreender o outro, é preciso compreender a si mesmo. [...] 
Deve-se recomendar às pessoas que façam autoanálise (MORIN, 2013, p. 
99-100). 

Uma coisa que se deve ter em mente quando se pensa em educação, seja qual 

for o nível, quando tomamos uma ação, ela não obedece nunca às intenções 

daqueles que planejam e fazem, muito pelo contrário: 

Ela (a ação) penetra no meio social e cultural, no qual muitos outros fatores 
estão em jogo. Essa ação pode ter seu sentido deturpado e, muitas vezes, 
revertido contra a intenção de seus proponentes (MORIN, 2013, p. 103). A 
aquisição da incerteza é uma das maiores conquistas da consciência, 
porque a aventura humana, desde seu começo, sempre foi desconhecida. 
[...] É preciso ensinar também que sabemos hoje que a aventura humana é 
desconhecida e que dispomos apenas de dois instrumentos para enfrentar o 
inesperado: o primeiro é a consciência do risco e do acaso. [...] O segundo 
instrumento é a estratégia e isso implica ser capaz de modificar o 
comportamento em função das informações e dos conhecimentos novos 
que o desenvolvimento da ação nos propicia (MORIN, 2013, p. 104). 

Neste princípio de análises das ações do ser humano e sendo o ensino uma 

atividade humana, trabalho interativo entre os seres envolvidos nesta prática. 
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Culturalmente envolvido nos processos de educação e de escolarização, o ato de 

“ensinar é desencadear um programa de interações com um grupo de alunos, a fim 

de atingir determinados objetivos educativos relativos à aprendizagem de 

conhecimentos e à socialização” (TARDIF, 2002, p. 118). 

Uma das tarefas do docente é transformar disciplina que ministra de maneira a 

permitir que os alunos possam interagir, compreendê-la e assimilá-la.  Este dito 

conteúdo transmitido/ensinado sob a única ótica do professor em questão, mas ele é 

transformado, adaptado visando uma melhor compreensão e contextualização do 

grupo de alunos e dos sujeitos constituintes deste grupo (TARDIF, 2002, p. 120). 

Analisando os dias atuais temos o fenômeno da globalização/mundialização 

que nada mais é que uma etapa tecnoeconômica de um fenômeno que começou 

muito antes (MORIN, 2013, p. 105). Porém de forma alguma pode-se confundir a 

cidadania terrena com a mundialização tecnoeconômica. “Esta cidadania é a 

resposta mundial à mundialização. A pátria terrestre não deve negar ou recalcar as 

pátrias que a compõem, mas, ao contrario disso, integrá-las” (MORIN, 2013, p. 106). 

Dentro da educação, sabendo que como um trabalho humano, a área de educação e 

o trabalho docente envolvem diversos componentes que conforme Tardif (2002, p. 

123): 

podem ser isolados abstratamente para fins de análise. Esses componentes 
são o objetivo do trabalho, o objeto de trabalho, as técnicas e os saberes 
dos trabalhadores, o produto do trabalho e, finalmente, os próprios 
trabalhadores e seu papel no processo de trabalho. A análise de tais 
componentes objetiva evidenciar seus impactos sobre as práticas 
pedagógicas. 

Uma luta pela democracia participativa e emancipadora deve ser estimulada, 

pois uma democracia que seja apenas formal não é viva. Na atualidade, as 

democracias não se encontram garantidas no mundo, fato este que pode ser 

confirmado no trecho a seguir: 

[...] Há grandes regressões que podem ser atribuídas ao reinado dos 
experts, à despossessão dos cidadãos dos problemas que se tornaram 
cada vez mais técnicos, e até mesmo à regeneração democrática, tema 
esse que, por si só, exigiria uma outra conferência (MORIN, 2013, p. 108). A 
verdadeira racionalidade, aberta por natureza, dialoga com o que lhe resiste 
[...] A racionalidade deve reconhecer a parte de afeto, de amor e de 
arrependimento resiste (MORIN, 2001, p. 23). 

O conhecimento acerca do conhecimento, que demonstra a integração do 

conhecedor em seu conhecimento, deve ser, para a educação, construções que 
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devam ser estimuladas no ensino, na pesquisa e na extensão (MORIN, 2001, p. 31), 

“para que o conhecimento seja pertinente, a educação deverá torná-los evidentes” 

(MORIN, 2001, p. 36). Analisando a dimensão humana e social temos a consciência 

que:  

Como o ser humano ou a sociedade são multidimensionais: dessa forma, o 
ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e 
racional. A sociedade comporta as dimensões histórica, econômica, 
sociológica, religiosa, entre outras (MORIN, 2001, p.38). [...] a educação 
deve promover a inteligência geral apta a referir-se ao complexo, ao 
contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção global (MORIN, 
2001, p. 39). 

Uma boa prática geral em educação deve ser aquela que favorece a aptidão 

natural da mente para formular e resolver questões essenciais e permitir um melhor 

uso contextualizante da inteligência geral (MORIN, 2001, p. 39). A educação tem 

como uma de suas missões a de promover a inteligência geral dos sujeitos, 

utilizando dos conhecimentos existentes, superando ideias massificantes 

provenientes do dito “progresso”, além de reconhecer e combater a falsa 

racionalidade (MORIN, 2001, p. 40). Tudo isto deve ser estimulado e repensado, 

pois com a globalização e a hiper especialização das tarefas, se perdeu o sentido no 

olhar ao todo: 

O enfraquecimento da percepção do global conduz ao 
enfraquecimento da responsabilidade (cada qual tende a ser responsável 
apenas por sua tarefa especializada), assim como ao enfraquecimento da 
solidariedade (cada qual não mais sente vínculos com seus concidadãos) 
(MORIN, 2001, p. 41). A incapacidade de organizar o saber disperso e 
compartimentado conduz à atrofia da disposição mental natural de 
contextualizar e de globalizar (MORIN, 2001, p. 43). 

Desta maneira, o pensamento interdisciplinar e transdisciplinar devem estar 

presentes nos pensamentos e práticas educativas, pois, atualmente, quanto mais a 

crise avança, mais avança a falta de capacidade de pensar a crise; crescem os 

problemas e os mesmos se tornam planetários, da mesma maneira mais eles se 

tornam impensáveis. Desta forma atual, a inteligência, fica incapaz de considerar o 

contexto e o complexo planetário, torna-se quase cega e progressivamente 

inconsciente e irresponsável (MORIN, 2001, p. 43). 

Apesar deste pensamento inter e transdisciplinar geral e necessário para a 

solução das questões globais e contextualizadas, não se pode deixar de notar que 

segundo Tardif (2002, p.130): “uma boa parte do trabalho docente é de cunho 

afetivo, emocional. Baseia-se em emoções, em afetos, na capacidade não somente 
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de pensar nos alunos, mas igualmente de perceber e de sentir suas emoções, seus 

temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos”. O trabalho dos docentes 

desenvolvido com seres humanos e constituído de relações sociais, na maioria das 

vezes, o trabalho dos professores passa por gerir relações sociais com seus alunos 

(TARDIF, 2002, p. 132). 

Uma crítica a ser feita ao pensamento que separa e que reduz é que este 

deveria ser substituído pelo pensamento que distingue e une. Não quer dizer 

simplesmente abandonar o conhecimento das partes, mas sim promover a 

conjugação destes pestes conhecimentos (MORIN, 2001, p. 46). Algo que se torna 

evidente é que a educação que venha a ser plenamente humana e emancipadora 

requer algumas condições mínimas de reflexão: 

A educação do futuro deverá ser ensino primeiro e universal, centrado na 
condição humana. Estamos na era planetária; uma aventura comum conduz 
os seres humanos, onde quer que se encontrem. Estes devem reconhecer-
se em sua humanidade comum e ao mesmo tempo reconhecer a 
diversidade cultural inerente a tudo que é humano (MORIN, 2001, p. 47). 
[...] integrar (na educação do futuro) a contribuição inestimável das 
humanidades, não somente a filosofia e a história, mas também a literatura, 
a poesia e as artes... (MORIN, 2001, p. 48). 

A importância da cultura não pode ser negada perante a humanidade, pois 

muitos dos aspectos de desigualdades e de exploração que percebemos em nossa 

sociedade vêm sendo tratados como normais, quando na verdade são produtos da 

cultura. Tentam tratar as mazelas do capitalismo e do pensamento neoliberal como 

se fossem plenamente naturais e que o mercado fosse capaz de se auto regular e 

de resolver sozinho todas as questões da humanidade de maneira mercadológica, 

incluindo aí o acesso à saúde, à educação e as formas de relacionamentos 

humanos também, se esquecendo do primordial:  

O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e 
na cultura. Não há cultura sem cérebro humano (aparelho biológico dotado 
de competência para agir, perceber, saber, aprender), mas não há mente, 
isto é, capacidade de consciência e pensamento, sem cultura. A mente 
humana é uma criação que emerge e se afirma na relação cérebro-cultura. 
Com o surgimento da mente, ela intervém no funcionamento cerebral e 
retroage sobre ele. Há, portanto, uma tríade em circuito entre 
cérebro/mente/cultura, em que cada um dos termos é necessário ao outro. A 
mente é o surgimento do cérebro que suscita a cultura, que não existiria 
sem cérebro (MORIN, 2001, p. 52-53). 

Há uma relação trídua entre indivíduo/sociedade/espécie. Cada uma destas 

palavras é ao mesmo tempo meio e fim: “a cultura e a sociedade garantem a 

realização dos indivíduos, e são as interações entre indivíduos que permitem a 
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perpetuação da cultura e a auto-organização da sociedade” (MORIN, 2001, p. 54). A 

complexidade do ser humano não pode ser compreendida dissociada dos fatores 

que a formam: “todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa, o 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana” (MORIN, 2001, p. 

55). 

A cultura necessita ser vista como algo unicamente humano e que tem ação 

transformadora, pois: 

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, 
proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de 
geração em geração, reproduz em cada indivíduo, controla a existência da 
sociedade e mantém a complexidade psicológica e social. Não há 
sociedade humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada 
cultura é singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura 
existe apenas por meio das culturas (MORIN, 2001, p. 56). 

 

É função da educação do futuro cuidar para que o pensamento de unidade não 

seja contrário à diversidade e que esta mesma diversidade não apague a da 

unidade. Entender plenamente o ser humano é o ato de compreender sua unidade 

na diversidade e sua diversidade na unidade. A educação de qualidade deve estar 

permeada por este princípio de unidade/diversidade em todas suas esferas (MORIN, 

2001, p. 55). 

Esta educação de qualidade se fortalece quando encontra no meio dos 

processos educativos sujeitos que manifestem a diversidade e a complexidade 

humana em seu contexto atual e ser elemento transformador e não apenas replicar 

e reforçar dados estereótipos e preconceitos típicos do senso comum naturalizado, 

assim sendo pode-se perceber que: 

O processo de formação do ser humano é tão rico, complexo e variado 
quanto o próprio ser humano. O ser humano é a um só tempo, um 
manipulador de fenômenos objetivos, sociais e humanos; é um negociador 
que discute com seus semelhantes; é um ser que pauta seus 
comportamentos por normas e que descobre, no ambiente em que vive, 
desde o nascimento, modelos de comportamento que tende a reproduzir; é 
também um ser que expressa sua subjetividade e que orienta sua vida de 
acordo com uma dimensão afetiva e emocional. Em suma, o processo de 
formação do ser humano reflete exatamente todas as possibilidades e todos 
os matizes dos seres que somos (TARDIF, 2002, p. 174). 

Neste aspecto, algo a ser pensado com prioridade é o fator que as práticas 

docentes estão muitas vezes apartadas da interdisciplinaridade e acabam por 



52 

 

favorecer esta super especialização em detrimento de um conhecimento mais 

integrado e capaz de fazer interpretações e correlações para as propostas de 

soluções de questões globais, demonstrando que: 

[...] a educação deveria mostrar e ilustrar o destino multifacetado do 
humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o destino 
social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma 
das vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 
complexidade humana, conduziria à tomada de conhecimento, por 
conseguinte, de consciência, da condição comum a todos os humanos e da 
muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, 
sobre nosso enraizamento como cidadãos da Terra (MORIN, 2001, p. 61). 

 

Atualmente, a humanidade necessita de um pensamento policêntrico usando 

do universalismo consciente de unidade/diversidade da condição humana, sendo 

este pensamento permeado pelas culturas do mundo, ou seja, um ato de “educar 

para este pensamento é a finalidade da educação do futuro, que deve trabalhar na 

era planetária, para a identidade e a consciência terrenas” (MORIN, 2001, p. 65). A 

educação do futuro e o ato de bem ensinar envolvem diversos aspectos, dentre eles 

pode-se destacar que: 

Ensinar é entrar numa sala de aula e colocar-se diante de um grupo de 
alunos, esforçando-se para estabelecer relações e desencadear com eles 
um processo de formação mediado por uma grande variedade de 
interações. A dimensão interativa dessa situação reside, entre outras coisas, 
no fato de que, embora possamos manter os alunos fisicamente numa sala 
de aula, não podemos obrigá-los a participar de um programa de ação 
comum orientado por finalidades de aprendizagem: é preciso que os alunos 
se associem de uma maneira ou de outra, ao processo pedagógico em 
curso para que ele tenha alguma possibilidade de sucesso (TARDIF, 2002, 
p. 167). 

 

Diante destas atitudes de interação, de interdisciplinaridade, de humana 

docência e de construção de saberes que favoreçam a autonomia e a democracia 

participativa, vemos que todos os seres humanos têm uma identidade genética, uma 

cerebral, uma afetiva comum em nossas diversidades individuais, culturais e sociais. 

[...] ou seja, toda a humanidade convive com os mesmos problemas fundamentais 

de vida e de morte e estão juntos na mesma comunidade com este destino dentro 

do Cosmos, o macro e o micro que se complementam e que só podem ser 

entendidos de forma contextualizada (MORIN, 2001, p. 76). 

O saber-ensinar na ação supõe um conjunto de saberes e, portanto, um 

conjunto de competências diferenciadas. Para ensinar, o professor deve ser capaz 
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de assimilar uma tradição pedagógica que se manifesta através de hábitos, rotinas e 

truques de ofício; deve possuir uma competência cultural oriunda da cultura comum 

e dos saberes cotidianos que partilha com seus alunos; deve ser capaz de 

argumentar e de defender um ponto de vista; deve ser capaz de expressar com 

certa autenticidade, diante de seus alunos; deve ser capaz de gerir uma sala de aula 

de maneira estratégica a fim de atingir objetivos de aprendizagem, conservando 

sempre a possibilidade de negociar seu papel; deve ser capaz de identificar 

comportamentos e de modificá-los até certo ponto. O saber ensinar refere-se, 

portanto, a uma pluralidade de saberes (TARDIF, 2002, p. 178). 

De uma maneira otimista pode-se apontar que uma nova consciência começa a 

surgir: o homem, quando se contrapõe e é confrontado por incertezas, pode ser que 

aprenda a encarar a incerteza num mundo tão ambivalente, onde tudo está ligado 

(MORIN, 2001, p. 84). Por isso que em momentos de crise severa é necessário fazer 

uma reflexão profunda para ser agente de mudanças positivas e não mero 

reprodutor da ordem social excludente já instalada: 

Tantos problemas dramaticamente unidos nos fazem pensar que o mundo 
não só está em crise; encontra-se em violento estado no qual se enfrenta as 
forças de morte e as forças de vida, que se pode chamar de agonia. [...] os 
humanos permanecem inimigos uns dos outros, e o desencadeamento de 
ódios de raça, religião, ideologia conduz sempre a guerras, massacres, 
torturas, ódios, desprezo (MORIN, 2001, p. 85). 

 

Portanto, não é tão fácil fazer uma leitura crítica de nossa realidade, pois 

estamos imersos nela e somos afetados por ela, não havendo uma total isenção nas 

tentativas de se tratar estas reflexões e estudos dentro de uma neutralidade, isto 

porque: “as ideias e teorias não refletem, mas traduzem a realidade, que podem 

traduzir de maneira errônea. Nossa realidade não é outra senão nossa ideia da 

realidade” (MORIN, 2001, p. 85). 



3 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI), PROJETO 

PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) E PPC DO CURSO DE ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO DO CAMPUS CAÇADOR 

 

Este capítulo faz uma análise dos elementos mais marcantes presentes no 

Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Santa Catarina (PDI), 

no Projeto Pedagógico Institucional do IFSC (PPI) e no Projeto Pedagógico do curso 

(PPC) de Engenharia de Produção do Câmpus Caçador. Entre os diversos aspectos 

abordados temos: missão, visão e valores do IFSC; finalidades, características e 

objetivos do IFSC; suas áreas de atuação acadêmica; concepções norteadoras, 

dentre elas a concepção de educação profissional e tecnológica; importância da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; políticas gerais; aspectos 

importantes do município Caçador/SC; a justificativa para o curso; as contribuições 

do Câmpus e do curso para desenvolvimento regional; principais possibilidades de 

atuação do egresso; perfil do curso; concepção do currículo; estrutura curricular, 

além das disciplinas e cargas horárias.  

 

3.1 SOBRE O PDI DO IFSC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Santa 

Catarina (PDI) é um dos documentos mais importantes para o IFSC e aborda 

diversos temas relevantes para poder ter uma ação mais eficiente no sentido de 

alcançar a realização de sua missão, visão e valores do IFSC; finalidades, 

características e objetivos do IFSC; suas áreas de atuação acadêmica; concepções 

norteadoras, dentre elas a concepção de educação profissional e tecnológica. 

 

3.1.1 Histórico do Instituto Federal De Santa Catarina (IFSC) 

 

De acordo com o PDI (p. 1),:  
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O IFSC é uma instituição pública que tem por finalidade ofertar formação e 
qualificação em diversas áreas, nos vários níveis e modalidades de ensino, 
bem como realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, 
produtos e serviços, em articulação com os setores produtivos da sociedade 
catarinense. 

Já neste primeiro parágrafo, pode se observar que a frase: “em articulação com 

os setores produtivos da sociedade catarinense” traz aí uma finalidade do IFSC e 

que se não for bem entendida e debatida pode ser uma porta de entrada para que 

ações e pensamentos neoliberais venham querer colocar o Instituto a serviço desta 

atual sociedade de mercado, caso este objetivo não seja bem entendido. 

 O IFSC é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio 

da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), sendo que o IFSC 

conta com a Reitoria e 22 câmpus:8 Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, 

Criciúma, Garopaba, Gaspar, Jaraguá do Sul – Rau (Geraldo Werninghaus), 

Florianópolis, Florianópolis-Continente, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Lages, São 

José, Palhoça Bilíngue, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, 

Tubarão, Urupema e Xanxerê (PDI, p. 1) 

O IFSC teve a sua origem na cidade de Florianópolis quando foi promulgado o 

Decreto nº 7.566/1909, dando origem à Escola de Aprendizes Artífices de Santa 

Catarina, que tinha como objetivo proporcionar formação profissional aos filhos de 

classes socioeconômicas menos favorecidas (PDI, p. 2). Já neste item se vê uma 

dualidade da época no pensamento de uma educação voltada ao trabalho mais 

intelectualizado para as elites versus uma formação para trabalho mais alienante às 

camadas populares.  

O decreto, citado no parágrafo anterior, instaurou uma rede de 19 Escolas de 

Aprendizes Artífices em todo o país, sendo que desde o início, a atuação da escola 

já se voltava para atender as necessidades do setor produtivo e da comunidade 

(PDI, p. 2). 
                                                           

8 Seguindo a orientação do Ministério da Educação, o IFSC decidiu adotar a grafia ―câmpus, tanto 
no singular, quanto no plural, sem o grifo itálico para denominar todas as suas Unidades de Ensino. 
Tal adoção leva em conta a Nota Lexicológica emitida pela professora Dra. Enilde Faulstich, da 
Universidade de Brasília. Argumenta a professora: "o uso do termo câmpus para o singular e para o 
plural está perfeitamente de acordo com os cânones da gramática moderna, porque: i) a palavra já 
está incorporada ao vernáculo; ii) o acento (circunflexo) em câmpus está no mesmo paradigma de 
outras palavras terminadas em – us; no plural, câmpus mantém o mesmo modelo de vírus, bônus, 
cítrus/citros etc. com marca nos determinantes – os campus, os vírus, os bônus, os citros. Portanto, 
a adoção da palavra câmpus para uso tanto no singular quanto o plural está conforme com o uso 
gramatical do português" (IFSC, 2017a). 
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No ano de 1937, durante o governo de Vargas, por meio da Lei nº 378, a 

instituição mudou de nome e status, passando a se chamar Liceu Industrial de 

Florianópolis e, depois de cinco anos (Decreto-lei nº 4.127/1942), transformou-se em 

Escola Industrial de Florianópolis. A denominação foi alterada de novo em 1965, já 

no governo militar – pós-golpe de 1964, passando a ser chamada de Escola 

Industrial Federal de Santa Catarina (PDI, p. 2). 

Em 1968, mais uma mudança e a instituição tornou-se Escola Técnica Federal 

de Santa Catarina (ETF-SC). Sendo feita a extinção gradativa do curso ginasial com 

objetivo era especializar a escola em cursos técnicos de segundo grau (atual ensino 

médio). (PDI, p. 2-3). 

No ano de 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso, uma lei federal 

transformou todas as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica, que acabou criando o Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Santa Catarina (CEFET/SC), oferecendo então cursos superiores de tecnologia e de 

pós-graduação lato sensu (PDI, p.3). 

Já no ano de 2005, com o governo Lula, foi iniciado no Brasil um processo de 

interiorização e de expansão das instituições federais de educação profissional e 

tecnológica. Esta mudança teve importante impacto na dinâmica e dos demais 

institutos federais nacionais, pois até então estava em vigor a Lei nº 9649/1998, que 

impedia a construção de novas escolas técnicas federais sem a parceria com os 

estados. A revogação dessa lei foi a primeira barreira a ser vencida pelo MEC para 

processo de expansão, o que ocorreu em 2005 com a Lei nº 11.195 (PDI, p.3). 

Em 2008, uma votação que contou com docentes, servidores técnico 

administrativos e estudantes do então CEFET/SC aprovou a transformação da 

instituição em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo depois 

aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado e sancionado pelo presidente Lula 

(PDI, p.4). 

No ano de 2010, o IFSC aumentou sua atuação com mais sete câmpus: 

Caçador, Canoinhas, Criciúma, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul – Rau (Geraldo 

Werninghaus) e Palhoça-Bilíngue – primeira escola bilíngue (libras/português) da 

América Latina (PDI, p.4). 
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3.1.2 Missão, Visão e Valores do IFSC 

Toda instituição de ensino apresenta um ideal de missão e o IFSC apresenta 

em seus documentos norteadores a seguinte definição: 

A missão do IFSC é promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da 
educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e 
aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural (PDI, p. 6). 

Pode-se observar neste item da missão, que o tema de desenvolvimento 

aparece com uma dimensão não meramente econômica, mas integrada aos eixos 

social e cultural. 

“A visão do IFSC é ser instituição de excelência na educação profissional, 

científica e tecnológica, fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão” (PDI, p. 6). Um fator importante a ser observado 

aqui é que a gestão participativa inclui envolvimento dos diversos atores dos 

processos de ensino e aprendizagem, e além de incluir a comunidade acadêmica 

estabelece contatos e relações com a sociedade por meio de atividades de pesquisa 

e extensão, entre outras ações de parcerias diversas. 

Já os valores do Instituto são:  

ética, pautada por princípios de transparência, justiça social, solidariedade e 
responsabilidade com o bem público; compromisso social, pautado pelo 
reconhecimento às diferenças históricas, econômicas, culturais e sociais; 
equidade, pautada pelos princípios de justiça e igualdade nas relações 
sociais e nos processos de gestão; democracia, pautada pelos princípios de 
liberdade, participação, corresponsabilidade e respeito à coletividade; 
sustentabilidade, pautada pela responsabilidade social e ambiental; 
qualidade, pautada no princípio de dignificação humana, por meio do 
trabalho, do conhecimento e do aprimoramento das relações individuais e 
sociais (PDI, p. 6) (grifos nossos). 

Estes valores encontram importância geral para que os processos de ensino e 

de aprendizagem, as relações gerais entre a Instituição de Ensino e à Comunidade, 

de maneira a possibilitar oportunidades de propiciar condições para o 

desenvolvimento das pessoas e do desenvolvimento regional e nacional por meio do 

conhecimento e da emancipação dos sujeitos por meio de uma democracia 

participativa.  
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3.1.3 Finalidades, Características e Objetivos 

 

Os Institutos Federais têm por finalidades e características, segundo a Lei nº 

11.892/2008:  

a) ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando cidadãos para atuação profissional, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional (PDI, p. 6);  

b) desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo, 

possibilitando oportunidade para soluções técnicas e tecnológicas às demandas 

regionais (PDI, p.7). 

c) promover a integração de forma otimizada e a verticalização da educação básica 

à educação profissional e educação superior, (PDI, p.7). 

d) orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, no âmbito de atuação do Instituto 

Federal (PDI, p.7). 

e) constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, de ciências 

aplicadas, estimulando o espírito crítico, voltado à investigação empírica (PDI, p.7). 

f) qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino (PDI, p.7). 

g) desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica (PDI, 

p.7). 

h) realizar e estimular ações para aprimoramento e incremento da pesquisa 

aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o 

desenvolvimento científico e tecnológico (PDI, p.7). 

i) promover a ações técnicas, científicas e culturais voltadas à preservação do meio 

ambiente e cultura de sustentabilidade geral (PDI, p.7). 

São objetivos dos Institutos Federais, segundo a Lei nº 11.892/2008: 



59 

 

I – ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma 

de cursos integrados, aos que findaram o ensino fundamental e ao público da 

educação de jovens e adultos (EJA) (PDI, p.7). 

II – ministrar cursos de formação inicial e continuada (cursos FIC) de trabalhadores, 

para possibilitar capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização 

de profissionais (PDI, p.7). 

III – realizar pesquisas aplicadas, de maneira a estender seus benefícios à 

comunidade (PDI, p.7). 

IV – desenvolver atividades de extensão em articulação com o mundo do trabalho e 

os segmentos sociais (PDI, p.8). 

V – estimular e dar apoio aos processos educativos que favoreçam geração de 

trabalho e renda e à emancipação do cidadão (PDI, p.8). 

VI – ministrar em nível de educação superior: cursos superiores de tecnologia; 

cursos de licenciatura; cursos de bacharelado e engenharia; cursos de pós-

graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização; cursos de pós-

graduação stricto sensu de mestrado e doutorado (PDI, p. 8). 

 

3.1.4 Áreas de Atuação Acadêmica 

 

Pelo fato de ser uma instituição de educação profissional, científica e 

tecnológica, o IFSC tem por finalidade formar e qualificar profissionais, sendo que:  

além do ensino, realiza pesquisa e extensão voltadas ao desenvolvimento 
tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em articulação com 
os setores produtivos e a sociedade, com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, 
objetivando o desenvolvimento socioeconômico local e regional (PDI, p. 8). 

 

Por esta razão de ter esta finalidade de formar e qualificar 

profissionais/cidadãos, é que a junção de ensino, pesquisa e extensão sendo feita 

mesmo que em tempos e espaços distintos, tem um eixo fundamental: 

democratizando o saber e favorecendo a construção de uma sociedade ética e 

solidária (PDI, p. 8-9). 
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3.1.4.1 Ensino 

 

O IFSC, de acordo com sua lei de criação, deverá garantir o mínimo de:  

50% de suas vagas para educação profissional técnica de nível médio, para 
os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de 
jovens e adultos; e 20% de suas vagas para programas especiais de 
formação pedagógica, com o objetivo de formar professores para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 
educação profissional (PDI, p. 9). 

 

Desta forma como o IFSC tem prerrogativa de “atuar na educação básica e na 

educação superior, em diferentes níveis e modalidades de ensino, atendendo a 

diversos eixos tecnológicos e áreas de conhecimento” (PDI, p. 9), isso já explica a 

sua grande importância enquanto instituição preocupada em atuar junto a diversos 

públicos propiciando condições de construção de oportunidades para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e favorecer ao desenvolvimento regional, propiciando 

maiores interações entre o conhecimento e as práticas sustentáveis em diversos 

espaços da vida social e não apenas no universo do trabalho. 

 

3.1.4.2 Níveis 

 

Dentre estes níveis ofertados merecem destaque a qualificação profissional 

com a oferta de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores (PDI, p. 9); 

além da Educação Básica:9 com oferta de cursos de qualificação profissional 

articulada ao ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos, 

incluindo ofertas de educação no campo; cursos de qualificação profissional ou 

cursos técnicos articulados ao ensino médio na modalidade de educação de jovens 

e adultos; cursos técnicos integrados, subsequentes e concomitantes, articulados ao 

ensino médio regular; Educação Superior: com cursos de graduação, cursos 

superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas; além de Cursos de pós-

                                                           

9 Educação Básica: composta por três níveis: a) educação infantil (0 a 6 anos); b) ensino 
fundamental, obrigatório e público para estudantes de 7 a 14 anos; c) ensino médio (constituído de 
três anos) (PDI, p.9). 
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graduação:10 lato sensu: aperfeiçoamentos e especializações; e de stricto sensu: 

mestrados e doutorados (PDI, p. 9). 

 

3.1.5 Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Assuntos Internacionais 

 

O IFSC realiza pesquisa científica e tecnológica, fazendo também a articulação 

com instituições de fomento e com o setor produtivo, com objetivo de favorecer o 

desenvolvimento regional e o campo científico e tecnológico (PDI, p. 11). 

Para atingir estes objetivos de maneira ainda mais intensa, o IFSC pretende 

implantar um Polo de Inovação, “uma unidade administrativa com o objetivo de 

atender às demandas das cadeias produtivas por pesquisa, desenvolvimento e 

inovação (PD&I) e à formação profissional para os setores de base tecnológica” 

(PDI, p. 11-12). 

 

3.1.5.1 Extensão 

 

A extensão tem elevada importância para o IFSC e é entendida como sendo “um 

processo educativo e um instrumento de articulação da instituição com os diversos 

atores da sociedade”. Estas atividades de extensão têm como objetivo à expansão 

da ciência e tecnologia de maneira a contribuir com o conhecimento científico, 

cultural e tecnológico (PDI, p. 13). A partir destas informações da importância da 

extensão pode-se observar que “uma grande dificuldade da universidade, e 

obviamente dos sujeitos que a constroem, de transporem os muros que a separam 

da cidade e a dialogarem com os cidadãos” (GOMES, 2001, p. 128). 

Nestas atividades de extensão, o estudante interage com o ambiente 

profissional, atuando de forma transformadora na comunidade, conhecendo sobre 

                                                           

10 Cursos de Pós-Graduação: Compreendem os cursos de especialização ou pós-graduação lato 

sensu, que conferem certificado, e os programas de pós-graduação stricto sensu – mestrado 
(acadêmico e profissional) e doutorado, que conferem diploma. A pós-graduação é fator significativo 
na diversificação da Educação Superior nas diferentes fases das políticas públicas brasileiras de 
Educação Superior. 
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sua profissão, desenvolvendo também habilidades artísticas e culturais e 

aprimorando sua formação profissional e cidadã (PDI, p. 13). Fica evidente que com 

esta bagagem maior de conhecimento e de experiências, o estudante pode encarar 

de maneira mais efetiva questões relativas à sua profissão e também da sociedade, 

dando novas opções para favorecer o desenvolvimento e a responsabilidade social 

de seus atos. 

 

3.2 PROJETO PEDAGÓGICO (PPI) DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA 

CATARINA (IFSC) 

 

Neste item será feita uma abordagem de alguns aspectos importantes a 

respeito do PPI, que “é o documento que manifesta o ideal de educação, que 

registra o processo de construção da identidade institucional e que dá suporte para a 

avaliação das ações educativas programadas pela instituição” (PPI, p. 1). 

A finalidade dele é apresentar a proposta de trabalho do IFSC, e também as 

intencionalidades transformadoras para os próximos anos (PPI, p. 1). A sua 

construção tem como referência a Constituição Federal de 1988, e aborda temas 

como a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, além da 

gestão democrática11 (art. 206). Este PPI também aborda a elaboração e execução 

de suas propostas pedagógicas (art. 12, inciso I) destacando a participação da 

comunidade escolar (art. 14) (PPI, p.1). 

Analisando a parte de origem, neste caso foi a Lei nº 9.394/1996 que trouxe a 

“obrigatoriedade de as instituições de ensino construírem seus projetos 

pedagógicos”. Já o Decreto nº 5773/2006 traz a “obrigatoriedade de as instituições 

de ensino superior construírem o PDI, contendo nesse documento o PPI” (PPI, p.1). 

Fazendo a observação do artigo 2º da Lei nº 11.892/2008, vemos que os 

Institutos Federais, “são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

                                                           

11 Gestão Democrática: o caráter democrático da gestão da educação é inalienável de processos 

emancipatórios humanos, inerentes à educação como bem público e direito subjetivo. A autonomia 
em construção, resultante de práticas educativas emancipatórias, exige autonomia na gestão dos 
seus processos e instituições. 
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tecnológica nas diferentes modalidades de ensino”, que passam a ter autonomia 

para criar e extinguir cursos na educação profissional (PPI, p.1). 

Essa legislação em si traz ao ensino profissional o conceito de aprendizagem 

permanente, e destacando também a “relação entre educação profissional e 

processos formativos integrados ao trabalho, à ciência, à tecnologia e às diferentes 

formas de educação” (PPI, p. 1-2).  

Outro fator a ser analisado é que o IFSC tem como grande desafio garantir um 

padrão de qualidade no ensino profissional e tecnológico observando o 

desenvolvimento e aprimoramento dos arranjos produtivos, dos grupos sociais e das 

manifestações culturais locais (PPI, p.3). Aqui se pode evidenciar que este desafio 

envolve cuidados de maneira a permitir condições para que sejam oferecidas 

oportunidades para a uma formação integral com um viés humano/social e não 

apenas tecnológico servindo apenas ao mundo do trabalho. 

Desta maneira, tem-se que o projeto pedagógico é o elemento mais importante 

do PDI, pois ele “organiza e consolida a programação das atividades acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão e é político porque remete ao compromisso social da 

instituição com a formação de profissionais cidadãos” (PPI, p.3). Esta cidadania e a 

democracia participativa podem oferecer melhores condições para que escolhas 

sejam feitas levando em conta o bem comum da sociedade e não apenas o acúmulo 

de riqueza e um aumento nos valores do PIB, que muitas vezes é ilusório, quando a 

distribuição de renda é muito desigual. 

Através de observação geral desta perspectiva emancipadora e democrática, o 

PPI pode ser entendido como um “instrumento teórico-metodológico que orienta as 

ações da instituição para a transformação da realidade”, para isso ele se orienta em 

04 pilares, a saber: “unicidade da teoria e prática; ação consciente e organizada da 

instituição; participação efetiva da comunidade acadêmica e reflexão coletiva; 

articulação da instituição e da comunidade externa” (PPI, p. 3-4). 

Com estas observações sobre o PPI temos que ele é “um instrumento que visa 

a orientar os desafios, todas as práticas institucionais e suas consequências”, mas 

que passa pelo desafio de ser feito com envolvimento de todos com reflexão 

coletiva, superando as relações competitivas e autoritárias, de maneira a permitir a 

participação geral aparando possíveis arestas com o diálogo (PPI, p. 4). 



64 

 

 

3.2.1 Concepções norteadoras 

 

Como concepção norteadora principal temos que Projeto Pedagógico 

Institucional do IFSC “toma como ponto de partida o marco referencial teórico-

metodológico elaborado e construído de forma coletiva pelos integrantes da 

comunidade escolar” esta construção coletiva permite um direcionamento no que 

refere a algumas questões que tratamos na sequência (PPI, p. 4). 

 

3.2.1.1 Concepção de educação 

 

Evidenciando os principais processos de ensino e aprendizagem, temos que: 

a concepção de educação que fundamenta o trabalho no Instituto Federal 
de Santa Catarina é a concepção histórico-crítica, democrática e 
emancipadora, que entende a educação como prática social, como um 
processo de humanização dos homens, inserido no contexto de suas 
relações sociais (LIBÂNEO, 2003, p. 68) (PPI, p. 5). 

 

Entendendo assim que educação é um fenômeno social, "portanto, a cultura e 

os sujeitos são determinados por condições sociais e políticas" (LIBÂNEO, 2003, p. 

68). Assim sendo, o IFSC é uma instituição pública imbuída de sua função social, 

contribuindo com as transformações:  

atuando criticamente para reconstruir as representações que os sujeitos têm 
da realidade, de modo a promover uma mudança de postura e de prática 
diante da sociedade, da ciência e da tecnologia. Nessa perspectiva, a 
educação é um espaço fundamental para a formação integral do cidadão, 
sujeito consciente, com visão crítica (PPI, p. 5). 

Tomando como base este modelo de educação que procura promover uma 

visão crítica do mundo, o IFSC deve:  

oferecer aos alunos condições de exercício de cidadania responsável, 
capacitação para o trabalho, socialização do conhecimento e da tecnologia, 
colocando-os a serviço da construção de uma sociedade mais ética, justa e 
igualitária (PPI, p. 5).  

Agindo desta maneira por meio de seu corpo docente e de servidores, o IFSC 

reforça sua condição de instituição pública importante, gratuita, inclusiva e 

democrática. 
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3.2.1.2 Concepção de educação profissional e tecnológica 

 

Aqui neste item, temos de fazer uma explanação sobre os principais 

documentos de referência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

pois eles remetem ao tema da construção de saberes integrados à formação 

profissional, à construção da cidadania e aos cuidados com o meio ambiente (PPI, p. 

6). Aqui fica explicitado que os saberes devem estar a serviço não unicamente à 

dimensão do trabalho, mas também em consonância à cidadania participativa e à 

sustentabilidade. 

É importante salientar que: 

os saberes sociais é o conjunto de saberes de que dispõe uma sociedade e 
de educação o conjunto dos processos de formação e de aprendizagem 
elaborados socialmente e destinados a instruir os membros da sociedade 
com base nesses saberes (TARDIF, 2002, p. 31). 

 

Analisando ainda este aspecto, verificamos que existem ainda algumas 

dificuldades e desenvolver estes tipos de práticas durante as etapas de ensino e 

aprendizagem, por conta do histórico mais tecnicista da educação superior nos seus 

primórdios e que ainda afetam esta estruturação, conforme se pode ver a seguir: 

A organização escolar foi idealizada a partir de organizações 
industriais (tratamento de massa e em série, divisão de trabalho, 
especialização, etc.) e o ensino, como uma forma de trabalho técnico 
susceptível de ser racionalizado por meio de abordagens técnico-industriais 
típicas, como o behaviorismo clássico, por exemplo, mas também, 
atualmente, através de concepções tecnológicas da comunicação que 
servem de suporte às novas tecnologias de informação (TARDIF, 2002, p. 
22). 

 

Nas diretrizes do IFSC, a concepção de Educação Profissional e Tecnológica 

orienta os processos de formação com base nas premissas da integração e da 

unindo ciência, tecnologia, cultura e desenvolvimento da capacidade de investigação 

científica, além da autonomia para compreender e usar recursos afetivo-cognitivos, 

para conhecer o universo do trabalho e suas condições histórico-sociais (PPI, p. 6). 
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3.2.2 Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

O Instituto Federal é uma instituição de educação, ciência e tecnologia, pública 

e gratuita, e deve assumir sua função social, considerando o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Suas ações são voltadas à 

socialização de saberes teóricos e práticos, visando ao desenvolvimento das 

potencialidades dos alunos para que se constituam cidadãos participativos e 

corresponsáveis nos processos de transformação da sociedade (PPI, p. 10). 

Como uma instituição que tem função social, a interação dos servidores do 

IFSC com a comunidade é importante para identificar problemas e potencialidades 

latentes de ordem cultural, esportiva, tecnológica, social, educacional, política e 

econômica (PPI, p. 10). Ë por meio desta interação que o IFSC vai conseguir dar 

forma a ações direcionadas que permitam uma melhor utilização dos recursos 

humanos e materiais em prol do desenvolvimento do corpo de alunos e da 

comunidade onde está inserido. Pois existem os pilares desse compromisso não 

abrem mão do fato de que: 

A educação baseia-se na relação entre estas três áreas: ensino, pesquisa e 
extensão. No ensino, inter-relacionam-se os diferentes saberes, na 
pesquisa eleva-se o conhecimento a novos patamares do saber e, na 
extensão, compartilham-se conhecimentos com a sociedade, contribuindo 
dessa forma para o cumprimento da missão institucional (PPI, p. 10). 

Diante do que já foi exposto sobre como as relações gerais entre os diversos 

saberes devem se estabelecer, produzindo assim novos saberes, melhorando assim 

a qualidade da ciência, da cultura e da tecnologia produzidos. Dessa forma, 

pretende-se que o ensino seja transformador e democrático, garantindo o respeito 

às individualidades (PPI, p. 10-11). Tudo que foi descrito e contextualizado tem 

aplicação aos conceitos e interpretações que permitem relações com: 

Formações com base nos saberes e produção de saberes 
constituem, por conseguinte, dois polos complementares inseparáveis. 
Nesse sentido, e mesmo limitando sua relação com os saberes a uma 
função improdutiva de transmissão de conhecimento, pode se admitir, se 
não de fato pelo menos em princípio, que o corpo docente tem uma função 
social estrategicamente tão importante quanto a da comunidade científica e 
dos grupos produtores de saberes (TARDIF, 2002, p. 36). 
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Compreendendo assim estes saberes, o ensino12 quando pautado na interação, 

no diálogo e na mediação entre professor e aluno, possibilita uma participação ativa 

de ambos no processo. Dando continuidade e analisando as ações educacionais do 

IFSC sustentam-se nos seguintes princípios (PPI, p. 11): 

respeito às diferenças de qualquer natureza; inclusão, respeitando a 
pluralidade da sociedade humana; respeito à natureza e busca do equilíbrio 
ambiental, na perspectiva do desenvolvimento sustentável; gestão 
democrática, com participação da comunidade acadêmica nas decisões, 
garantindo representatividade, unidade e autonomia; diálogo no processo 
ensino-aprendizagem; humanização, formando cidadãos capazes de atuar e 
modificar a sociedade; valorização da tecnologia que acrescenta qualidade 
à vida humana; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Diante do que foi exposto até aqui, é importante ressaltar que para que se 

tenha ensino de qualidade, ou seja, uma aprendizagem contextualizada, com 

construção de saberes e o aprimoramento humano do educando e que por ser um 

“processo contínuo de construção do conhecimento e de busca de soluções técnicas 

ou tecnológicas, que por sua vez demanda mais saberes” (PPI, p. 12-13). 

Outro item importante a ser observado é a harmonização de currículos. Neste 

caso entende-se por harmonização “a busca de uma identidade institucional, 

garantindo o atendimento às necessidades locais e regionais de profissionalização”. 

Logicamente, todo esse processo seria mais efetivo se levar em conta discussões 

dos perfis profissionais, formação cidadã, autonomia e carga horária de disciplinas e 

dos cursos também em sintonia de cada câmpus com sua comunidade, sem perder 

a identidade institucional (PPI, p. 13-14).  

 

3.2.2.1 Políticas 

 

Uma das grandes políticas do IFSC é ser um espaço de educação continuada, 

no sentido mais amplo possível. Nesse mesmo prisma, preza que em suas ações 

evidenciando que “educação é um processo permanente de aprimoramento do ser 

                                                           

12 “O ensino é uma atividade humana, um trabalho interativo, ou seja, um trabalho baseado em 

interações entre pessoas. Concretamente, ensinar é desencadear um programa de interações com 
um grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos à aprendizagem de 
conhecimentos e à socialização” (TARDIF, 2002, p. 118). 
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humano” (PPI, p. 14). Cada ser humano vai tomando consciência que é preciso 

evoluir por meio do aperfeiçoamento, contato e domínio de saberes, apropriação de 

técnicas e métodos para os mais variados setores e atividades. Desta forma, o IFSC 

usa deste ideal da educação continuada tanto em seus cursos regulares, programas 

e projetos, como nas atividades de pesquisa e extensão (PPI, p. 14). 

 

3.2.2.2 Caracterização da extensão  

 

Observando a lei de criação dos Institutos Federais, Seção II, Artigo 6º, 

ressalta-se que as atividades de extensão13 “devem beneficiar a consolidação e o 

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” (PPI, p. 16). 

Fica bem claro que estas atividades de extensão são importantes para a 

formação do estudante, desde que as mesmas se encontrem relacionadas com o 

seu contexto social, econômico e cultural. Esta extensão pode ser vista como prática 

acadêmica articulada com os diversos segmentos sociais, favorecendo parcerias 

comprometidas com a missão e a visão do IFSC (PPI, p. 16). 

Outro objetivo da extensão é o desenvolver ações ligadas à educação 

profissional e tecnológica, mas também com políticas sociais, com o mundo do 

trabalho, além dos segmentos sociais (PPI, p. 17), oportunizando situações onde 

esta interação permita a uma maior solidez ao se alinhar teoria e prática dentro de 

um dado curso e na busca da superação de desigualdades e favorecendo a uma 

maior aproximação com a comunidade do entorno dos câmpus. 

Dentre as várias políticas de extensão, temos estas como destaque no 

documento do PPI (p. 19):  

                                                           

13 O IFSC compreende a extensão como um conjunto de atividades em que se promove a articulação 

dos saberes científicos e tecnológicos com a realidade socioeconômica e cultural da região onde 
está inserido. Essa definição amplia a ação institucional para além do próprio processo educativo e 
de produção de conhecimento, processo esse que busca na realidade da sociedade os objetos de 
estudo e desenvolve propostas educativas e científicas aplicadas ao contexto social (PPI, p. 15). 
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fortalecer e ampliar as atividades de extensão de cunho tecnológico, 
científico, cultural e esportivo; estabelecer relacionamento entre a instituição 
e seus diversos públicos, definindo valores, objetivos, diretrizes, normas e 
estruturas, com a finalidade de consolidar a extensão como atividade 
institucional; ampliar a participação dos servidores e discentes nas 
atividades de extensão; fomentar a integração das atividades por meio do 
desenvolvimento de programas e extensão. 

 

3.2.2.3 Caracterização da pesquisa 

 

Nesse sentido ligado a pesquisa, o IFSC busca cumprir seu papel de instituição 

dando conta de se estruturar no tripé das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 

maneira a “articular a produção do conhecimento acadêmico com a aplicação das 

pesquisas no âmbito do ensino e no desenvolvimento científico, tecnológico e social” 

(PPI, p. 20). Logicamente, fomento à pesquisa14 e à área de inovação é feito com 

valorização dos grupos de pesquisa, do apoio a projetos, parcerias públicas e 

privadas e com a cultura de apoiar e acolher em eventos científicos (PPI, p. 20). 

Parece ser fato claro que a pesquisa beneficia a sociedade, pois a 

aproximação do IFSC, com organizações de diversas naturezas, sendo que nesse 

contexto nacional, IFSC age mediador do conhecimento aplicado e formador de mão 

de obra qualificada na área tecnológica, mas sem esquecer questões da formação 

cidadã (PPI, p. 21-22). 

 

3.2.3 Objetivos 

O inciso VIII, do artigo 6º, da Lei nº 11.892/2008 dispõe que a finalidade dos 

Institutos Federais é: 

Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico. Da mesma forma, de acordo com o inciso III do Art. 7º, da Lei 
nº 11.892/2008, são objetivos dos Institutos Federais realizar pesquisas 

                                                           

14 Segundo a Resolução do Colegiado de Ensino Pesquisa e Extensão (Cepe) 086/2011/Cepe, “a 

pesquisa, entendida como atividade indissociável do ensino e da extensão, visa basicamente à 
geração e à ampliação do conhecimento, e busca a criação e a produção científica ou tecnológica.” 
A pesquisa torna-se, na prática, a aplicação dos conhecimentos e saberes na forma de 
desenvolvimento de um produto, melhoria de um processo ou avanço no conhecimento técnico e 
científico, especialmente aqueles que são aplicados diretamente ao desenvolvimento regional, 
contribuindo para o desenvolvimento do país (PPI, p. 20). 



70 

 

aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade (PPI, p. 22). 

Observando os aspectos presentes na citação anterior, pode-se notar que a 

pesquisa envolve servidores e alunos, buscando soluções práticas e inovadoras 

para empresas, além da comunidade e sociedade na qual estão inseridos, levando 

em conta demandas históricas e que surgem no cotidiano, por isso surge aqui a 

preocupação de que o corpo de docentes, servidores e alunos, além da comunidade 

estejam em sintonia para retirarem boas lições e aprendizados com esta prática, 

para que a mesma seja dinâmica e transformadora da realidade social (PPI, p. 23). 

Desta forma exposta aqui, a pesquisa deve favorecer a transformação da 

realidade local e também promover a redução da desigualdade social, claro que se 

esquecer de estimular processo investigativo buscando novas questões, reflexões e 

interpretações da realidade e não meras reproduções da lógica global mercantilizada 

e alienante (PPI, p. 23). 

 

3.2.4 Políticas 

  

A Política de Pesquisa do IFSC valoriza a formação de Grupos de Pesquisa. 

Agindo desta forma, esta política potencializa as especialidades do conhecimento, 

mas também favorece o diálogo interdisciplinar, complementando competências de 

cada área (PPI, p. 25). Num mundo hoje, onde as questões são globais, para fazer 

um enfrentamento destes problemas se faz necessário pensar soluções e 

construções e desconstruções da realidade sob o viés interdisciplinar e colaborativo 

entre as ciências. 

Outro fator a ser levado em consideração é o favorecimento da comunicação 

científica, pois estudos e informações relevantes são de maior alcance quando 

publicadas em artigos, livros, periódicos associados, lembrando que esta prática 

também fortalece a participação em eventos e as publicações em geral (PPI, p. 25). 

É interessante ter em mente que o ensino envolve muito mais ações que meramente 

compartilhar saberes já produzidos. Professor e o aluno são sujeitos ativos do 

processo de ensino e aprendizagem, produzindo assim novos saberes, 
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evidentemente, considerando as possibilidades de cada momento do percurso 

formativo (PPI, p. 27). Conforme podemos analisar verificando o texto abaixo: 

Formações com base nos saberes e produção de saberes 
constituem, por conseguinte, dois polos complementares inseparáveis. 
Nesse sentido, e mesmo limitando sua relação com os saberes a uma 
função improdutiva de transmissão de conhecimento, pode se admitir, se 
não de fato pelo menos em princípio, que o corpo docente tem uma função 
social estrategicamente tão importante quanto a da comunidade científica e 
dos grupos produtores de saberes (TARDIF, 2002, p. 36). 

Assim sendo, temos que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

é um elemento estruturante do projeto pedagógico do Instituto Federal, remetendo à 

concepção e à identidade da instituição. Desta maneira, a criação dos Institutos 

Federais estratégica para possibilitar melhores reflexões sobre a identidade cultural, 

científica e tecnológica, nos âmbitos local, regional e nacional, numa relação micro e 

macro social abrangente (PPI, p. 27). 

Dentre os muitos fatores que afetam o processo de ensino e aprendizagem, 

temos que “na relação ensino, pesquisa e extensão amplia-se o conceito de aula 

para além do tempo formal na instituição, para todo tempo e espaço, dentro ou fora 

da instituição” (PPI, p. 28). Sabemos que o tempo social é necessário e não deveria 

ser desvalorizado em qualquer processo de ensino e aprendizagem seja ele formal 

ou informal. Valorizar experiências anteriores e aplicá-las dentro de um novo 

conceito para aprimoramento do conhecimento é fator interessante para se 

contrapor a ideia de que somente professores e especialistas são detentores de 

conhecimentos. 

Com esta identidade ligada à valorização do tempo social e com estruturação 

do IFSC ao redor dos ideais do ensino, pesquisa e extensão, permitindo troca do 

conhecimento com a sociedade, agindo desta forma estas atitudes favorecem a 

aprendizagem, produção e socialização do conhecimento (PPI, p. 30), sendo estes 

fatores primordiais para emancipação dos sujeitos e para o enfrentamento de 

questões globais. 
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3.2.5 Referenciais para elaboração de projetos pedagógicos de cursos 

 

Os PPCs do IFSC, seguem algumas normas de estruturação e de formatação, 

sendo que “devem respeitar às mesmas concepções de educação, ensino, 

pesquisa, extensão e gestão que permeiam todas as atividades da instituição, 

respeitando as peculiaridades de cada oferta educativa” (PPI, p. 30). Estes 

documentos são elaborados e implementados buscando “o desenvolvimento de 

competências - conhecimentos, habilidades e atitudes - dos sujeitos, de forma 

coerente com as diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica, as diretrizes 

nacionais e demais documentos oficiais” (PPI, p. 30). 

 

3.3 PPC DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇAO DO IFSC – CÂMPUS 

CAÇADOR 

Conforme o PPC (p. 7), este referido curso é da modalidade de educação 

superior – bacharel e tem periodicidade: semestral, sendo o número de períodos 

igual a 10 semestres e com oferta de 40 vagas anuais  

 

3.3.1 Aspectos Gerais do Município Caçador e Região 

 

O município de Caçador/SC está localizado na região meio-oeste catarinense, 

no Alto Vale do Rio do Peixe, a uma distância aproximada de 400 km de 

Florianópolis, capital do Estado. Possui uma área de 1.009,8 km², altitude média de 

920 metros acima do nível do mar, temperatura média anual de 16,6ºC, sendo que 

as chuvas alcançam valores médios entre 1.600 e 1.800 mm/ano (PPC, p. 10).  

Historicamente, a região de Caçador, inicialmente, era habitada por índios das 

etnias Kaingang e Xokleng. No ano de 1881, Francisco Corrêa de Melo, que veio de 

Campos Novos, se estabeleceu às margens do rio Caçador, sendo que 1887 chegou 

Pedro Ribeiro e depois em 1891 veio Tomaz Gonçalves Padilha (PPC, p. 9). 

Com a chegada da estrada de ferro São Paulo - Rio Grande do Sul em 1910, a 

colonização tornou-se mais intensa e o povoado passou a chamar-se "Rio Caçador", 
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Chegaram então diversos habitantes de origem italiana, que viviam no Rio Grande 

do Sul. (PPC, p. 9). 

De 1914 a 1917, a área esteve mergulhada na Guerra do Contestado. Esta 

batalha causou desorganização da região, sendo que foram incendiados numerosos 

núcleos de povoamento (PPC, p. 9). 

Já em 1917, com o acordo de limite geográfico entre o Paraná e Santa 

Catarina, foi iniciado período de paz, que permitiu a reestruturação das atividades 

normais da população, sendo que em 1918 foi instalada a primeira agência postal, 

onde havia um posto de rendas estaduais (PPC, p. 9). Com a abertura da estrada de 

Rodagem Caçador-Curitibanos, em 1933, permitiu dar um bom impulso à região, 

com a chegada de imigrantes e a instalação de serrarias, nas proximidades das 

matas de Pinheiros. PPC, p. 9). 

No ano de 1934, “Caçador tornou-se um município independente, 

emancipando-se política e administrativamente” (PPC, p. 9-10). Na década de 1940, 

Caçador já conquistava a alcunha de “Capital da Madeira”, Hoje em dia, o município 

de Caçador destaca-se com as atividades de: “agropecuária, indústria, do comércio 

e dos serviços. Caçador detém o título de capital industrial do meio-oeste 

catarinense e é o maior produtor de tomates por hectare do Brasil”(PPC, p. 10). 

Fazendo uma análise da situação de desenvolvimento de Caçador e de sua 

região usa-se o IDHM segue as mesmas três dimensões do Índice de 

Desenvolvimento Humano Global (IDH Global) – longevidade, educação e renda, 

mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade 

de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores 

levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos 

municípios brasileiros (PPC, p. 17). 

Desta forma, analisando o IDHM vemos que ele é composto por: 

[...] três componentes, IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda 
– conta um pouco da história dos municípios em três importantes 
dimensões do desenvolvimento humano durante duas décadas da história 
brasileira. O IDHM é acompanhado por mais de 180 indicadores 
socioeconômicos, que dão suporte à análise do IDHM e ampliam a 
compreensão dos fenômenos e dinâmicas voltados ao desenvolvimento 
municipal (PPC, p.27). 
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Por outro lado, o produto interno bruto15 é equivalente à soma dos consumos 

anuais de bens e serviços valorados a preço de mercado sendo, também, igual à 

soma das rendas primárias. Pode, portanto, ser expresso por três óticas:  

a) da produção – o produto interno bruto é igual ao valor bruto da produção, 
a preços básicos, menos o consumo intermediário, a preços de consumidor, 
mais os impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos;  

b) da despesa – o produto interno bruto é igual à despesa de consumo das 
famílias, mais o consumo do governo, mais o consumo das instituições sem 
fins de lucro a serviço das famílias (consumo final), mais a formação bruta 
de capital fixo, mais a variação de estoques, mais as exportações de bens e 
serviços, menos as importações de bens e serviços;  

c) da renda – o produto interno bruto é igual à remuneração dos 
empregados, mais o total dos impostos, líquidos de subsídios, sobre a 
produção e a importação, mais o rendimento misto bruto, mais o excedente 
operacional bruto (PPC, p.28). 

No município de Caçador os três principais setores de ocupação das pessoas, 

por ordem de pessoas ocupadas, são: indústrias de transformação; comércio, 

reparação de veículos automotores e motocicletas; agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura. Fazendo também um paralelo com o setor educacional 

temos que o indicador defasagem idade-série demonstra a defasagem que ocorre 

nos alunos do Ensino Básico (Fundamental e Médio) com relação à idade correta 

que deveriam estar cursando estes níveis. Os dados coletados referem-se aos 

municípios da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP), no 

ano base de 2010 (PPC, p. 38-39). 

Verificando este dado inicial com relação ao indicador defasagem idade-série, 

os dados a seguir  demonstram que:  

O município com maior percentual de alunos de 6 a 14 anos cursando 
ensino fundamental sem atraso é Pinheiro Preto (88,36%), seguido por 
Salto Veloso (85,31%) e Timbó Grande (79,77%). Já os municípios com o 
menor percentual de alunos de 6 a 14 anos cursando ensino fundamental 
sem atraso são: Calmon (64,69%), Lebon Régis (66,38%) e Caçador 
(68,21%) (PPC, p. 39). 

Já no ensino médio, os municípios que apresentam os maiores percentuais de 

alunos de 15 a 17 anos sem atraso são: Salto Veloso (95,29%), Arroio Trinta 

(94,89%) e Ibiam (89,71%). Já os municípios com os menores percentuais de alunos 

                                                           

15 O PIB – Produto Interno Bruto, mede o total dos bens e serviços produzidos pelas unidades 

produtoras residentes, destinado ao consumo final, sendo, portanto, equivalente à soma dos 
valores adicionados pelas diversas atividades econômicas acrescida dos impostos, líquidos de 
subsídios, sobre produtos não incluídos na valoração da produção. 
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de 15 a 17 anos sem atraso são: Macieira (60,19%), Lebon Régis (60,83%) e 

Calmon (62,65%) (PPC, p. 39). 

Pode ser visto que os índices acima traduzem e revelam situações 

preocupantes que demonstram que em alguns municípios da região da AMARP é 

alto o índice de alunos que estão defasados na relação idade-série. Ao se comparar 

com os índices brasileiros percebe-se que a situação da região da AMARP é similar 

a média nacional, e que muitos municípios estão acima da média (PPC, p. 40). 

Diante deste panorama exposto até aqui neste item da dissertação, temos que, 

analisando, especificamente, o curso de Engenharia de Produção do IFSC – 

Câmpus Caçador: na época, não havia até a implantação deste curso nenhuma 

instituição pública e gratuita ofertando o curso na área de estudo. Em Santa 

Catarina, apenas duas instituições públicas e gratuitas ofertavam Engenharia de 

Produção, sendo elas a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 

Florianópolis, e a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em Joinville. 

Os cursos da UFSC são cursos nas habilitações civil, elétrica e mecânica. Já o curso 

da UDESC é de Engenharia de Produção plena (PPC, p. 40-41). Com base na 

observação destas condições iniciais, pode se observar que o curso encontra sua 

posição de relevância para a região pelo fato de seu pioneirismo enquanto curso 

desta área, por ser ofertado numa instituição pública da rede de ensino federal e por 

ser de natureza de produção e associada à vocação industrial da cidade com suas 

empresas diversas. 

 

3.3.2 Justificativa para o curso  

 

Como já foi visto, uma das finalidades dos Institutos Federais é: 

promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os 
quadros de pessoal e os recursos de gestão e 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. 
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Sabendo ainda que o município de Caçador e a região que o compreende, 

possui arranjos produtivos bastante diversificados (PPC, p. 44). Analisando este 

padrão, tem-se que  

Nesse contexto diversificado, a oferta de formações profissionais 
específicas tendem a suprir a demanda rapidamente, e consequentemente 
reduzir o número de alunos ingressantes nesses cursos. Assim, a 
diversidade de arranjos produtivos locais leva ao desafio de formar 
profissionais com formação sólida, mas também flexível, que possam atuar 
em diferentes setores da economia (PPC, p. 44). 

 

Outra análise permitida aqui, é que estes cursos:  

[...] possuem uma ampla área de atuação e sua oferta vai ao encontro da 
estratégia do Câmpus, não apenas no sentido da abrangência de atuação, 
mas também na complementaridade entre os cursos, sendo que essa 
complementaridade tem como efeito o melhor aproveitamento tanto da 
infraestrutura (por exemplo, salas de aula e laboratórios), quanto do corpo 
docente (PPC, p. 45). 

 

O curso de Engenharia de Produção tem como objetivo “formar profissionais 

habilitados ao projeto, operação, gerenciamento e melhoria de sistemas de 

produção de bens e serviços, integrando aspectos humanos, econômicos, sociais e 

ambientais” (PPC, p. 45), sendo que a Engenharia de Produção se dedica ao projeto 

e gerência de sistemas que envolvem pessoas, materiais, equipamentos e o 

ambiente. E que a engenharia de produção: 

[...] está associada às engenharias tradicionais e vem ultimamente 
ganhando a preferência na escolha dos candidatos à engenharia. Ela é sem 
dúvida a menos tecnológica das engenharias na medida que é mais 
abrangente e genérica, englobando um conjunto maior de conhecimentos e 
habilidades (PPC, p.45). 

O mercado de trabalho para o engenheiro de produção tem-se mostrado 

extremamente diversificado. O Curso de Engenharia de Produção lida 

principalmente com os sistemas produtivos, porém possui atuação também no nível 

do empreendimento e no nível dos sistemas técnicos (PPC, p. 46).  Outro fator de 

muita importância a ser levado em conta é que: 

A oferta deste curso superior possibilitará o incremento da área geográfica 
de atuação do IFSC Caçador, haja vista que cursos de graduação, públicos 
e gratuitos, tendem a despertar o interesse de alunos de outros municípios 
de suas regiões. Desta forma, a oferta de cursos superiores também 
valorizará a oferta de cursos técnicos (PPC, p. 47). 
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3.3.3 Contribuições do Câmpus e do Curso para Desenvolvimento Regional 

 

Analisando as contribuições possíveis de serem alcançados por meio da ação 

do IFSC em Caçador temos um panorama, onde o desenvolvimento é um processo 

complexo de muitas leituras, abrangências e fronteiras, sendo que a “amplitude do 

contexto dificulta a compreensão de sua práxis”. Fazer relações diretas tentando 

atribuir ou não esta importância do IFSC é bastante complexo, pois como toda 

região, a região de Caçador abarca uma complexidade de características que lhe 

são inerentes. 

Tomando como base a visão de educação sob uma perspectiva histórico-

crítica, democrática e emancipadora, onde a educação é vista como prática social, 

“como um processo de humanização dos homens, [...] inserido no contexto de suas 

relações sociais” (LIBÂNEO, 2003, p. 68), entende-se que a educação pode 

provocar mudanças no território e por consequência, influenciar o processo de 

desenvolvimento (PPC, p. 48). Essa concepção deve ser vivenciada nas relações 

estabelecidas por todos os participantes de uma comunidade acadêmica, tanto em 

sala de aula, em ambientes de pesquisa e extensão, como em qualquer outra 

situação educacional (PPC, p. 48). Este tipo de visão do processo de ensino e 

aprendizagem e dos ideais humanistas nos colocam num ponto de observação geral 

que nos traz que:  

Diante da concepção apresentada, a presença de uma instituição de ensino 
pública imbuída de sua função social, como o IFSC, pode contribuir com 
transformações no território, ao atuar criticamente para reconstruir as 
representações que os sujeitos têm da realidade, de modo a promover uma 
mudança de postura e de prática diante da sociedade, da ciência e da 
tecnologia. Nessa perspectiva, a educação é um espaço fundamental para a 
formação integral do cidadão, sujeito consciente, com visão crítica (PPC, p. 
48-49). 

Contextualizando e fazendo a mobilização do pensamento docente junto ao 

corpo de estudantes nos permite ter ideia que ir nessa direção significa permitir aos 

cidadãos locais, durante o seu cotidiano, condições de exercício de cidadania 

responsável e da democracia participativa e não meramente representativa, 

“colocando-os a serviço da construção de uma sociedade mais ética, justa e 

igualitária” (PPC, p. 49). Uma das estruturas afetadas de maneira macro e micro por 
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meio de ação de manifestação de um maior conhecimento acerca da realidade pode 

ser entendida como sendo:  

Um desenvolvimento mais humano, ou seja, em alternativas que 
possibilitem a qualidade de vida das pessoas, o exercício da cidadania, a 
autorrealização, a participação, a liberdade de expressão, etc. Todavia, 
todas as mudanças que podem ser causadas por uma instituição de ensino 
pública em determinada região, deve sempre respeitar os saberes locais, a 
história, a cultura, a organização social desta região, contribuindo ainda 
mais para valorizar e reiterar estes aspectos.  Assim sendo, a oferta do 
curso de Engenharia de Produção pelo Câmpus Caçador, vai contribuir para 
democratizar o saber na região, bem como colaborar na construção de uma 
sociedade ética e solidária, com vistas a cooperar para o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural regional (PPC, p. 49). 

 

3.3.4 Principais Possibilidades de Atuação do Egresso 

 

Uma primeira observação sobre a atuação do Engenheiro de Produção, com 

base no currículo proposto neste projeto, compreende os seguintes pontos (PPC, p. 

50): 

a) planejamento, implementação e operação de sistemas produtivos;  

b) concepção e análise de produtos e processos, para a operação e 
melhoria de sistemas produtivos, tais como a condução de projetos de 
engenharia;  

c) maximização do volume de cargas nos meios de transporte, otimizando a 
distribuição das cargas em função dos destinos, selecionando os melhores 
modais, bem como selecionando e adequando as infraestruturas de carga e 
descarga na origem e destino, dentre outras atuações pertinentes;  

d) desempenho de atividades na administração pública, a exemplo de 
análises locacionais e de investimentos para instalação de 
empreendimentos, ou mesmo na organização e gestão de eventos 
esportivos e artísticos-culturais, bem como em Organizações Não-
Governamentais (ONG’s);  

e) prospecção de mercados visando o conhecimento das necessidades de 
potenciais clientes, bem como os competidores, avaliando riscos e 
oportunidades. 

Dentre as possibilidades encontradas com relação aos postos de trabalho que 

o egresso poderá ocupar, podem ser citados: Gerente de Produção, Chefe de Setor, 

Engenheiro de Produção, Programador de Produção, Diretor Industrial, Gerente de 

Controle de Qualidade, Chefe de Controle de Qualidade, Coordenador de Projetos e 

Sistemas, Analista de Produção, Engenheiro de Desenvolvimento, Gerente de 

Inovação, entre outros (PPC, p. 50). 
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Estas definições acima são interessantes, porém não podemos deixar de 

abordar uma visão social do trabalho e não apenas descrita por meio de cargos e 

atribuições, onde temos a seguinte análise geral sobre o trabalho em si: 

Trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto ou situação 
numa outra coisa, é também transformar a si mesmo no e pelo trabalho. [...] 
o trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar não somente 
fazer alguma coisa, mas faz alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo 
(TARDIF, 2002, p. 56). 

 

3.3.5 Perfil do Curso 

 

Os subitens que seguem definem pontos importantes da estrutura da proposta 

do curso de graduação em Engenharia de Produção para o Câmpus Caçador do 

IFSC, fazendo parte da identidade do mesmo (PPC, p. 50). 

 

3.3.5.1 Objetivos do curso 

 

Este item traz descrito os principais objetivos do curso conforme a descrição 

nos documentos orientadores do mesmo: 

a) Atender à demanda dos estudantes por vagas em curso de Engenharia 
de Produção, proporcionando formação gratuita, de qualidade e inclusiva 
(PPC, p. 51); 

b) Atender à demanda por profissionais de Engenharia de Produção nos 
diversos arranjos produtivos locais, colaborando com o desenvolvimento 
regional (PPC, p. 51); 

c) Desenvolver um itinerário formativo baseado na verticalização da 
formação profissional, sendo o curso de Engenharia de Produção alinhado 
aos atuais cursos técnicos do Câmpus (Administração, Informática e 
Plásticos), bem como ao Curso Técnico de Eletromecânica, a ter oferta 
iniciada juntamente com o curso de Engenharia de Produção (PPC, p. 51); 

d) Proporcionar qualificação profissional em Engenharia de Produção 
diferenciada dos demais cursos existentes, ofertando um curso inclusivo e 
voltado ao fazer tecnológico no ambiente dos sistemas produtivos, 
mantendo a prática pedagógica da inter-relação teoria/prática e estudos de 
caso, com vistas à formação profissional;  

e) Proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, sob a forma de 
estágios curriculares não obrigatórios e obrigatórios supervisionados, 
durante todo o percurso acadêmico (PPC, p. 52); 
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f) Aumentar a pesquisa científica na área de conhecimento da Engenharia 
de Produção, fomentando o desenvolvimento tecnológico do setor, bem 
como indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (PPC, p. 52); 

g) Realizar trabalhos de extensão, mantendo uma estreita relação entre o 
setor produtivo e o acadêmico, garantindo a retroalimentação sistêmica do 
Curso (PPC, p. 52). 

 

3.3.5.2 Perfil do egresso  

 

De acordo com os Referenciais Nacionais dos Cursos de Engenharia de 

Produção, do MEC:  

O Engenheiro de Produção é um profissional de formação generalista, que 
projeta, implanta, opera, otimiza e mantém sistemas integrados de produção 
de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologias, custos e 
informação, bem como a sua interação com o meio ambiente; analisa a 
viabilidade econômica, incorporando conceitos e técnicas da qualidade em 
sistemas produtivos; coordena e/ou integra grupos de trabalho na solução 
de problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, econômicos, 
políticos, sociais, éticos, ambientais e de segurança. Coordena e 
supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-
econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; e efetua vistorias, 
perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em suas atividades, 
considera à ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais (PPC, 
p. 52). 

Nesse sentido, o perfil de formação do Engenheiro de Produção compreenderá 

(PPC, p. 52):  

A sólida formação relacionada aos conteúdos básicos, profissionalizantes e 
específicos; compreensão do papel do Engenheiro de Produção na 
contribuição para o desenvolvimento regional; compreensão da inter-relação 
entre as variáveis econômicas, sociais e ambientais, garantindo a 
sustentabilidade dos empreendimentos; além da compreensão da inter-
relação entre pessoas, tecnologias e processos para o alcance dos 
objetivos sociais e econômicos dos empreendimentos; 

 

3.3.5.3 Competências 

 

Este curso de Engenharia de Produção traz como objetivo central tornar o 

egresso capaz para planejar corretamente, implementando e operando sistemas 

produtivos, levando também em conta variáveis econômicas, sociais e ambientais 

(PPC, p. 53).  
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Assim, para atender a esse foco de formação, o profissional egresso terá como 

competências as seguintes (PPC, p. 53):  

a) Dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros, a fim de 
produzir com eficiência e ao menor custo, considerando a possibilidade de 
melhorias contínuas; 

b) Utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas de 
produção e auxiliar na tomada de decisões; 

c) Projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos, 
levando em consideração os limites e as características das comunidades 
envolvidas;  

d) Prever e analisar demandas, selecionar tecnologias e "know-how", 
projetando produtos ou melhorando suas características e funcionalidade 
(PPC, p. 54);  

e) Incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema 
produtivo, tanto nos seus aspectos tecnológicos quanto organizacionais, 
aprimorando produtos e processos, e produzindo normas e procedimentos 
de controle e auditoria (PPC, p. 54);  

f) Prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo a interação entre 
as organizações e os seus impactos sobre a competitividade (PPC, p. 54);  

g) Acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a 
serviço da demanda das empresas e da sociedade (PPC, p. 54);  

h) Compreender a interrelação dos sistemas produtivos com o meio 
ambiente, tanto no que se refere à utilização de recursos escassos quanto à 
disposição final de resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de 
sustentabilidade (PPC, p. 54);  

i) Utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como 
avaliar a viabilidade econômica e financeira de projetos (PPC, p. 54);  

j) Desenvolver atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão (PPC, p. 54); 

k) Gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando 
tecnologias adequadas (PPC, p. 54). 

 

3.3.5.4 Habilidades 

 

Ao final do curso, o profissional deverá possuir as seguintes habilidades (PPC, 

p. 54):  

Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; identificar, 
formular e resolver problemas de engenharia; projetar e conduzir 
experimentos e interpretar resultados; Utilizar novas ferramentas e técnicas; 
supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; avaliar criticamente 
a operação e a manutenção de sistemas; comunicar-se eficientemente nas 
formas escrita, oral e gráfica; atuar em equipes multidisciplinares; 
compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; avaliar o 
impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.  
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3.3.5.5 Incentivo a pesquisa e extensão  

Baseando-se na importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, serão integradas com base em três agentes importantes, a saber (PPC, p. 

55): 

a) Grupos de Pesquisa. Estes grupos deverão estar regularmente 
registrados no IFSC e no Diretório de Grupos de pesquisa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ);  

b) Empresa Júnior. A ser implantada e gerida pelos alunos do curso e 
Engenharia de Produção e de outros cursos do Câmpus. Para todo projeto 
desenvolvido pela empresa Jr. deverá haver pelo menos um docente do 
Câmpus com a função de acompanhar o projeto para fins didáticos; 

c) Semana Acadêmica. A ser desenvolvida pelo Câmpus com a participação 
de docentes e alunos. Com periodicidade a ser definida pela Direção do 
Câmpus. A semana deverá envolver atividades de ensino, pesquisa e 
extensão com a apresentação de produtos e serviços produzidos pelo curso 
bem como a organização de seminários, palestras e debates científicos e 
tecnológicos com a produção de artigos, relatórios técnicos e/ou trabalhos 
de conclusão de curso (TCCs). O evento deverá ser organizado de tal forma 
que promova a popularização dos cursos notadamente no que se refere à 
divulgação do perfil dos egressos a serem formados no Curso de 
Engenharia de Produção e em outros cursos do Câmpus (PPC, p. 56). 

d) Semana do Empreendedorismo. Já realizada anualmente pelo Câmpus, 
possui o intuito de fomentar o empreendedorismo e a inovação, tendo a 
participação de diversas instituições públicas e privadas da região. A 
organização do evento conta com a participação dos alunos em diversas 
atividades. Ainda, eles têm a possibilidade de interagir com diversas 
empresas da região e aplicar as competências adquiridas em sala de aula 
em diversas atividades, como a Feira de Empreendedorismo (PPC, p. 56). 

 

3.3.5.6 Integração com o setor produtivo  

 

Com relação ao fator de integração com o setor produtivo verifica-se que 

“existem vários mecanismos que propiciam a aproximação do IFSC com as 

empresas”. Dentre estes, pode ser citados: “Serviço de Integração Empresa-Escola 

(SIEE), Coordenação de Relações Externas, Coordenação de Extensão, 

Coordenação de Pesquisa e Inovação e Colegiado do Câmpus, esse último com a 

participação de membros do setor produtivo” (PPC, p. 56).  

Para favorecer o desenvolvimento de atividades que vinculem o curso com o 

setor produtivo deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades (PPC, p. 56): 
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visitas técnicas; semana acadêmica; semana do empreendedorismo; 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior; projetos de 

pesquisa e extensão em parceria com o setor produtivo.  

  

3.3.5.7 Concepção do currículo 

 

O currículo foi projetado e concebido por componentes curriculares, integrados 

com a exigência de pré-requisitos, procurando inserir o aluno no mundo da 

Engenharia de Produção, sendo que o: 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, 
pela sua tradição em ensino técnico e tecnológico tem a pratica da 
profissionalização dos seus alunos arraigada. O caráter das aulas, sempre 
norteando a aplicação da ciência e da tecnologia, bem como a realização de 
atividades práticas sempre foi uma característica dos cursos que compõem 
o IFSC. Esta proposta será também utilizada no Curso de Graduação em 
Engenharia de Produção (PPC, p. 64). 

 

Dentro deste contexto foi construído o currículo do curso de Engenharia de 

Produção, procurando articular os componentes curriculares do núcleo básico com 

as dos núcleos específico e profissionalizante, bem como com a competência 

central: “planejar, implementar e operar sistemas produtivos, de forma alinhada com 

os sistemas técnicos e organizacionais do empreendimento, levando em 

consideração variáveis econômicas, sociais e ambientais” (PPC, p. 64). 

 

3.3.5.8 Estrutura curricular  

 

O curso está estruturado em semestres, sendo que a matriz curricular foi 

dividida em três núcleos: Básico, Profissionalizante e Específico, descritos a seguir 

(PPC, p. 68): 

Núcleo Básico: Possui caráter de formação generalista, composto por 
campos de saber que forneçam o embasamento teórico necessário para 
que o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado. É composto 
por unidades curriculares constantes nos componentes básicos para 
engenharia conforme a Resolução Conselho Nacional de Educaçao/Câmara 
de Educação Superior CNE/CES 11/02, as quais serão ministradas de 
modo geral e com conteúdo padrão para todas as engenharias do IFSC, 
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garantindo a mobilidade estudantil. O Núcleo Básico comporta 34% da 
carga horária prevista para integralização do curso. Cumprindo desta forma 
o percentual mínimo de 30% da carga horária total mínima do curso (PPC, 
p. 68). 

Núcleo Profissionalizante: É composto por unidades curriculares em 
campos de saber destinados à caracterização da identidade do profissional, 
eleitos entre um rol de assuntos sugeridos na Resolução CNE/CES 11/02. 
O Núcleo Profissionalizante da matriz curricular deste curso de Engenharia 
de Produção contribui com 38% da carga horária total para a integralização 
do curso. Assim, atende à exigência de que componha pelo menos 15% da 
carga horária mínima, de acordo com a resolução já citada (PPC, p. 68). 

Núcleo Específico: deverá ser inserido no contexto do projeto pedagógico 
do curso, visando contribuir para o aperfeiçoamento da qualificação 
profissional do formando. É composto por unidades curriculares que são 
necessárias para que o aluno construa as competências necessárias para o 
exercício profissional da engenharia de produção conforme as leis e 
resoluções do CONFEA que regem sua profissão. Sua inserção no currículo 
permite atender às peculiaridades locais e regionais e, quando couber, 
caracterizar a identidade própria do projeto institucional (PPC, p. 68). 

Todas estas características presentes nos documentos norteadores do IFSC 

fazem relação direta aos conceitos do tipo de educação que se procura construir 

dentro da instituição, de como a mesma se relaciona com a sociedade e com as 

questões de sustentabilidade de equidade nas tomadas de decisão e alguns destes 

dados também serão utilizados para a elaboração do capítulo seguinte, fazendo a 

contextualização dos mesmos e procurando estabelecer alinhamento de 

pensamento no que se refere às ações e ou suas contradições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ASPECTOS RELEVANTES NA ESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO DO IFSC CÂMPUS CAÇADOR 

  

 Algo a ser verificado é que na atualidade perseguimos uma situação onde 

exista de fato cidadania, porém não se pode esquecer da luta pela inclusão social, 

pois, sem ela, falar de cidadania não tem sentido pleno (ARROYO, 2001, p. 41). 

Analisando este aspecto, pode-se notar que o conhecimento tem papel importante 

para a ampliação de oportunidades para superação das misérias e injustiças sociais. 

Considerando esta importância, é que estas análises ganham sentido. O foco 

prioritário é observar no Curso Superior de Engenharia de Produção do IFSC 

Caçador, como ele prioriza saberes que possibilitem melhorias sociais, no contexto 

da educação regional e nacional. Serão as particularidades encontradas sobre a 

hierarquização dos saberes, da distribuição das cargas horárias e de algumas 

possibilidades que podem se traduzir em alterações e melhorias dos saberes que 

envolvem a sociedade como um todo, não só conhecimentos estritamente técnicos. 

Ë possível encontrar diversas vertentes de pensamento que tratam do real 

sentido de ensinar. Uns falam em formar cidadãos, outros em preparar para o 

trabalho, em preparar para o vestibular, em preparar para o concurso, mas uma 

reflexão a respeito do pleno desenvolvimento dos educandos também de ser 

contemplada uma vez que esta finalidade tem uma amplitude maior que as 

anteriores (ARROYO, 2001, p. 45). Por mais informação que tenhamos hoje em dia, 

ainda se observa que diversos educadores se negam a falar e a refletir sobre 

aspectos humanos importantes, tais como a ética, o caráter, a estética e a política.16 

Também não se fala do imaginário, da fantasia, não se fala de desejo e tudo isso 

acaba sendo tratado como proibido na escola, favorecendo a criação de um território 

apto para o desconhecimento e criação de mitos e tabus errôneos sobre diversos 

temas (ARROYO, 2001, p. 50). 

Algo a ser analisado e que está presente no PPC do curso de engenharia de 

produção do campus Caçador é uma das finalidades dos Institutos Federais que 

consiste em: 

promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

                                                           

16 Faz parte da ciência política a ética e a estética como bases importantes na formação do caráter. 
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profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os 
quadros de pessoal e os recursos de gestão e 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. 

Esta integração e verticalização pode ser analisada como positiva, uma vez 

que procura favorecer o acesso à educação superior pública. Outros fatores a serem 

observados é que além dos setores produtivos, a parte social e cultural também é 

citada como sendo importante pata alavancar o desenvolvimento da região.  

O curso de engenharia de produção, por se tratar de uma das áreas da 

engenharia, conta com disciplinas obrigatórias a esta área e que procuram permitir 

uma formação básica para que o egresso venha a exercer a profissão de maneira 

satisfatória. Estas disciplinas obrigatórias em si não constituem um obstáculo 

intransponível para que seja construído um curso voltado não unicamente para a 

formação para o mercado de trabalho. A formação cidadã pode ser favorecida em 

cursos superiores, desde que a comunidade acadêmica se dê conta que a sua 

importância transformadora reside no fato da necessidade que se entenda melhor o 

funcionamento da sociedade, de seus mecanismos de produção e da divisão 

internacional do trabalho e da desigualdade na relação capital e trabalho. 

Conforme a leitura e análise, o curso de Engenharia de Produção tem como 

objetivo “formar profissionais habilitados ao projeto, operação, gerenciamento e 

melhoria de sistemas de produção de bens e serviços, integrando aspectos 

humanos, econômicos, sociais e ambientais” (PPC, p. 45), sendo que a Engenharia 

de Produção se dedica ao projeto e gerência de sistemas que envolvem pessoas, 

materiais, equipamentos e o ambiente. Analisando este objetivo do curso descrito 

nos documentos, pode se notar que a parte profissional traz as habilidades 

profissionais de projetar, operar, gerenciar, mas também aborda que estes aspectos 

se unem e integram às bases humanas, sociais e ambientais e não apenas 

econômicas. Desta forma, fica evidenciado que as humanidades nos processos de 

ensino e aprendizagem deste curso não são ignoradas no texto deste PPC do curso. 

Analisando estes aspectos, é óbvio que a educação, sozinha, não constitui por 

si só a cidadania, mas ela oferece as condições e instrumentos básicos para o 

exercício da cidadania (RIBEIRO, 2001, p. 65). Uma vez que é nesse sentido que 
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vemos que muitos aspectos envolvem o trabalho docente e não apenas a formação 

de mão de obra, como podemos observar no texto a seguir: 

A escola deve formar para além da inserção no mundo do trabalho. A 
competição de mercados e a formação para a profissão não devem ser os 
únicos conteúdos a ser contemplados nas escolas. A educação envolve 
planos do conhecimento biopsíquico, cultural, ético-político, lúdico e estético 
(RIBEIRO, 2001, p. 69). 

 

Na continuidade salienta, ainda a referida autora: 

 

Para os neoliberais, formar um professor não costuma ser considerada 
tarefa mais complexa que a de treinar um preparador de hambúrgueres. [...] 
Se já houve um tempo em que a função clássica da educação era servir de 
instrumento para o exercício pleno da cidadania, hoje ela parece estar 
vinculada aos interesses do grande capital (RIBEIRO, 2001, p. 71-72). 

 

Fazendo menção ao PPC do curso, temos uma análise ali de como o mercado 

de trabalho para o engenheiro de produção é visto como “extremamente 

diversificado”. Estas características de diversidade do mercado de atuação residem 

no fato de a área lidar principalmente com os sistemas produtivos, porém possui 

atuação também no nível do empreendimento e no nível dos sistemas técnicos 

(PPC, p. 46). Esta estruturação de mercado de atuação e de projeção de carreira 

passa também por conhecer como funciona a sociedade, os modos de formação 

cultural que estão permeados nos meios de produção e a estruturação e divisão de 

trabalho e suas contradições também necessitam ser conhecidos e compreendidos 

para maior favorecimento do desenvolvimento regional e não apenas do crescimento 

econômico.  

Diante do que foi exposto anteriormente, vê-se que os professores do curso de 

engenharia de produção têm importância para diversos aspectos humanos, pois 

além da família e demais relações, favorecem os processos de socialização e de 

forma a possibilitar que a pessoa possa usufruir de uma aprendizagem significativa 

de conhecimentos necessários para o exercício da cidadania: um deles é o de 

compreender a realidade, portanto, os docentes são também responsáveis pela 

mudança do paradigma da educação elitista e excludente. Logicamente, para um 

trabalho de tamanha importância é necessária uma formação de docentes bem 

estruturada que sejam preparados a poderem encarar tamanho desafio (LEITE, 

2001, p. 75-76). Esta formação dos docentes não é garantida apenas com os cursos 
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de formação, mas também com as análises e observações de seu trabalho, de como 

pensa as práticas de ensino e aprendizagem, de como se relaciona com a turma e 

de como avalia seu trabalho no complexo sistema micro e macro estruturado da 

educação superior. 

A partir desta ideia de utilização da práxis docente, tem-se que uma das 

atividades que podem ser estimuladas para melhorar a compreensão do docente 

consiste em desenvolver a habilidade de pesquisar sua própria prática, e desta 

forma permitir que ele reflita, discuta com seus colegas e agindo assim possa tornar 

seu ambiente de trabalho real espaço de formação contínua (DI GIORGI, 2001, p. 

63). Esta ação pode aumentar a possibilidade de despertar o surgimento de 

professores transformadores, valorizando a democratização do atual panorama 

sociocultural brasileiro (LEITE, 2001, p. 85), pois se o agir docente carece de 

observação e de reflexão acaba por gerar a seguinte situação:  

Uma universidade i-rreflexiva, uma universidade incapaz de se pensar a si 
própria, de pensar por que e para que faz o que faz, e o que faz, dificilmente 
mereceria continuar levando o nome de universidade, e se pareceria mais a 
esses milhares de institutos privados, empresas com fins lucrativos 
pomposamente chamadas de “universidades”, cujas propagandas lemos 
nos jornais, e que promovem os cursos por elas oferecidos com o 
argumento da “saída para o mercado de trabalho” e das profissões para os 
quais prepararam (RIBEIRO, 2001, p. 97). 

 

Fazendo uma análise da mobilização do pensamento docente junto ao corpo 

de estudantes nos permite ter ideia que ir nessa direção significa permitir aos 

cidadãos locais, durante o seu cotidiano, condições de exercício de cidadania 

responsável e da democracia participativa e não meramente representativa, 

“colocando-os a serviço da construção de uma sociedade mais ética, justa e 

igualitária” (PPC, p. 49). Uma das estruturas afetadas de maneira macro e micro por 

meio de ação de manifestação de um maior conhecimento acerca da realidade pode 

ser entendida como sendo:  

Um desenvolvimento mais humano, ou seja, em alternativas que 
possibilitem a qualidade de vida das pessoas, o exercício da cidadania, a 
autorrealização, a participação, a liberdade de expressão, etc. Todavia, 
todas as mudanças que podem ser causadas por uma instituição de ensino 
pública em determinada região, deve sempre respeitar os saberes locais, a 
história, a cultura, a organização social desta região, contribuindo ainda 
mais para valorizar e reiterar estes aspectos.  Assim sendo, a oferta do 
curso de Engenharia de Produção pelo Câmpus Caçador, vai contribuir para 
democratizar o saber na região, bem como colaborar na construção de uma 
sociedade ética e solidária, com vistas a cooperar para o desenvolvimento 



89 

 

socioeconômico e cultural regional (PPC, p. 49). 

 

Vinculando o que foi citado anteriormente, temos um cenário atual onde nosso 

país passa por várias tensões sociais e um dos fatores que alimenta a construção 

destas tensões e violência, sendo que algumas destas características da atualidade 

brasileira podem ser vistas no trecho a seguir:  

Não vivemos numa sociedade tranquila, onde possamos nos desenvolver 
plenamente, num ambiente de segurança, proteção e conforto. Cada vez 
mais aumentam as porcentagens que nos apontam – Brasil – como uma 
sociedade extremamente violenta na qual os índices de mortes por 
homicídio são semelhantes aos de países em guerra (MENIN, 2001, p. 100). 

 

Muitas situações no sistema de educação brasileiro vêm sendo permeadas 

pelos princípios perversos do elitismo e da exclusão, isso porque o acesso à 

educação passa por um sistema de afunilamento, aonde nem todos chegam a 

concluir o ensino médio, poucos são os que concluem um curso universitário e mais 

raros ainda aqueles que fazem pós-graduação, mestrado, doutorado ou que 

conseguem manter suas atividades contínuas de formação. 

O direito à educação, que deveria ser universal, acaba se tornando 
excludente por uma série de fatores de ordem estrutural (desigualdades 
sociais, concentração de renda e terras) e agravados por fatores de ordem 
conjuntural (crise econômica, desemprego). Aos detentores do poder, ao 
longo da história do Brasil, interessou manter uma grande massa de mal 
informados e mal instruídos (PACHECO, 2001, p. 111-112). 

 

Numa observação sobre a atuação do Engenheiro de Produção, com base no 

currículo proposto neste projeto, compreende os seguintes pontos no perfil do 

egresso (PPC, p. 50): 

a) planejamento, implementação e operação de sistemas produtivos;  

b) concepção e análise de produtos e processos, para a operação e 
melhoria de sistemas produtivos, tais como a condução de projetos de 
engenharia;  

c) maximização do volume de cargas nos meios de transporte, otimizando a 
distribuição das cargas em função dos destinos, selecionando os melhores 
modais, bem como selecionando e adequando as infraestruturas de carga e 
descarga na origem e destino, dentre outras atuações pertinentes;  

d) desempenho de atividades na administração pública, a exemplo de 
análises locacionais e de investimentos para instalação de 
empreendimentos, ou mesmo na organização e gestão de eventos 
esportivos e artísticos-culturais, bem como em Organizações Não-
Governamentais (ONG’s);  
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e) prospecção de mercados visando o conhecimento das necessidades de 
potenciais clientes, bem como os competidores, avaliando riscos e 
oportunidades. 

Verificando estes cinco itens do perfil do egresso do curso de engenharia de 

produção do IFSC Caçador, temos elementos ligados aqui aos sistemas produtivos, 

elaboração e condução de projetos, maximização de produção e distribuição por 

meio de operações de logística mais eficientes, além disso, alguns aspectos de 

trabalhos na administração pública e junto à ONG`s e busca por mercados, 

verificando estas oportunidades e riscos. Este perfil do egresso traz bastantes 

elementos voltados, como de costume, a atuação do profissional e suas principais 

características ligadas aos ramos de atuação enquanto o seu agir no trabalho. 

Na atualidade, cabe ao Estado, dentro dos princípios de igualdade e de justiça, 

garantir os direitos fundamentais dos indivíduos e grupos, o que pressupõe 

“assegurar condições mínimas de existência nas áreas de segurança, habitação, 

saúde, trabalho e educação” (GOMES, 2001, p. 125), mas numa relação social tão 

desigual e pautada por hierarquizações das mais diversas formas [...] “assim como a 

cidade, a universidade também não é para todos” (GOMES, 2001, p. 127). Os 

exames vestibulares para ingresso na universidade dificultam o acesso dos mais 

pobres, ou seja, daqueles que são despossuídos de bens materiais e que contam 

unicamente com sua força de trabalho, sendo assim:   

É evidente que a universidade tem alguma responsabilidade social e por 
isso precisa definir muito bem quais são as suas esferas de atuação e 
possibilidades de intervenção social. Porém isso não quer dizer que ela 
deva se tornar refém da lógica de mercado, isto é, que devia 
inadvertidamente atender a todas as demandas sociais (GOMES, 2001, p. 
130). 

Ultimamente, em mais um ataque da mundialização da economia e do livre 

fluxo de capitais de especulação, a Universidade vem se tornando palco para o 

discurso da eficiência e da produtividade, o que corresponde e representa um 

processo de adaptação do ensino universitário às exigências e regras do mercado 

(SILVA, 2001a, p. 142). E isso é algo que não assusta quase ninguém, pois com uma 

sociedade acostumada a estes tipos de discursos neoliberais e de globalização 

meramente econômica, onde qualquer alternativa que se contraponha a isso já é 

descartada como sendo inviável, assim sendo este discurso de produtividade sem 

reflexão vai se naturalizando no meio acadêmico também. 
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Estas definições acima são interessantes, porém não podemos deixar de 

abordar uma visão social do trabalho e não apenas descrita por meio de cargos e 

atribuições, onde temos a seguinte análise geral sobre o trabalho em si e que está 

presente no trecho a seguir: 

trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto ou situação numa 
outra coisa, é também transformar a si mesmo no e pelo trabalho. [...] o 
trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar não somente 
fazer alguma coisa, mas faz alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo 
(TARDIF, 2002, p. 56). 

Este processo de cientificização da universidade pode ser visto com facilidade, 

pois cada vez mais as disciplinas e os cursos teóricos vão perdendo importância e 

tendo suas cargas horárias reduzidas para o fortalecimento das ciências práticas 

(SILVA, 2001b, p.143). Observando então este fato, percebe-se uma mazela da 

educação cientificista, voltando-se para formação e suas bases quase que 

unicamente ao mercado de trabalho e formando indivíduos para a mera obediência 

nos processos de produção e de prestação de serviços, dificultando a visão crítica 

de inúmeras situações contraditórias da sociedade. 

Diante do que foi exposto a respeito desta formação focada no universo do 

trabalho, nota-se que a educação superior pode ser um fator de transformação a 

esta situação atual, conforme o fragmento a seguir nos aponta: 

[...] acreditamos que o papel da universidade seja o de exercer a resistência 
contra os discursos e práticas que buscam abreviar e reduzir sua função na 
formação dos indivíduos. O desafio que de imediato se impõe à 
universidade é o de resgatar o seu papel enquanto instância crítica da 
sociedade. Primeiramente seu papel não deve ser exclusivamente formar 
indivíduos para o mercado de trabalho. O tempo da universidade não pode 

ser tempo da fábrica, da mídia, portanto, do mercado (SILVA, 2001b, p. 

145). 

Pensando de acordo com o que se consegue observar dos ideais globalizantes 

e mercadológicos vemos que a Universidade e seus cursos se tornaram mais um 

espaço de submissão e de adaptação dos sujeitos às exigências do mercado e não 

mais lugar de resistência e de reflexão, dificultando assim a formação de sujeitos 

autônomos (SILVAb, 2001, p. 146). Essa situação também pode ser vista no curso de 

engenharia de produção com relação à distribuição das cargas horárias e nas 

quantidades de disciplinas vinculadas às áreas de formação profissional e das 

humanidades. 
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Numa observação deste item do PPC do curso de engenharia de produção 

traz descrito os principais objetivos do curso conforme a descrição nos documentos 

orientadores do mesmo: 

a) Atender à demanda dos estudantes por vagas em curso de Engenharia 
de Produção, proporcionando formação gratuita, de qualidade e inclusiva 
(PPC, p. 51); 

b) Atender à demanda por profissionais de Engenharia de Produção nos 
diversos arranjos produtivos locais, colaborando com o desenvolvimento 
regional (PPC, p. 51); 

c) Desenvolver um itinerário formativo baseado na verticalização da 
formação profissional, sendo o curso de Engenharia de Produção alinhado 
aos atuais cursos técnicos do Câmpus (Administração, Informática e 
Plásticos), bem como ao Curso Técnico de Eletromecânica, a ter oferta 
iniciada juntamente com o curso de Engenharia de Produção (PPC, p. 51); 

d) Proporcionar qualificação profissional em Engenharia de Produção 
diferenciada dos demais cursos existentes, ofertando um curso inclusivo e 
voltado ao fazer tecnológico no ambiente dos sistemas produtivos, 
mantendo a prática pedagógica da inter-relação teoria/prática e estudos de 
caso, com vistas à formação profissional;  

e) Proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, sob a forma de 
estágios curriculares não obrigatórios e obrigatórios supervisionados, 
durante todo o percurso acadêmico (PPC, p. 52); 

f) Aumentar a pesquisa científica na área de conhecimento da Engenharia 
de Produção, fomentando o desenvolvimento tecnológico do setor, bem 
como indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (PPC, p. 52); 

g) Realizar trabalhos de extensão, mantendo uma estreita relação entre o 
setor produtivo e o acadêmico, garantindo a retroalimentação sistêmica do 
Curso (PPC, p. 52). 

O curso de engenharia de produção faz parte da educação superior brasileira e 

participa dos processos educativos que podem vir a favorecer uma maior 

emancipação dos sujeitos em busca de uma cidadania realmente constituída na 

participação popular pode promover alterações estruturais em nossa sociedade. 

Num sentido contrário a este pensamento, muitos ainda defendem a ideia do mito do 

brasileiro como sendo um povo pacífico em sua essência e desprovido de 

preconceitos e tabus, mas esquecem de que toda formação da sociedade brasileira. 

 [...] é um processo complexo de violência, proibição da fala, mais 
modernamente, privatização do público, revolução pelo alto, e 
incompatibilidade radical entre dominação burguesa e democracia; em 
resumo, de anulação da política, do dissenso, do desentendimento 
(SANTOS, 2001, p. 149). 

Mais um elemento a ser analisado é que muitos instrumentos da grande mídia 

de massa fazem constantes e ininterruptos ataques às universidades públicas para 

fazer parecer que as mesmas são onerosas, oferecendo pouquíssimo retorno à 
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sociedade (SANTOS, 2001, p. 161). Por meio desta desvalorização das 

universidades públicas, desvalorizam também o pensamento voltado a fazer críticas 

a estes sistemas de comunicação, que vão fazendo se tornar senso comum que a 

educação superior brasileira é um peso inútil à nação e não um grande fator para 

alavancar o desenvolvimento e melhorar as relações sociais refletindo sobre as 

desigualdades, pois esquecem que: “Na vida coletiva dentro da academia, na vida 

com a diversidade, pensando esta diversidade, produzindo conhecimento sobre ela 

é que se torna possível a formação do aluno” (SANTOS, 2001, p. 162). Esse ataque 

das mídias de massa impacta também o curso de engenharia de produção, uma vez 

que o mesmo se encontra imerso no universo dos cursos superiores brasileiros. 

No interior do documento do PPC do curso e de acordo com os Referenciais 

Nacionais dos Cursos de Engenharia de Produção, do MEC:  

O Engenheiro de Produção é um profissional de formação generalista, que 
projeta, implanta, opera, otimiza e mantém sistemas integrados de produção 
de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologias, custos e 
informação, bem como a sua interação com o meio ambiente; analisa a 
viabilidade econômica, incorporando conceitos e técnicas da qualidade em 
sistemas produtivos; coordena e/ou integra grupos de trabalho na solução 
de problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, econômicos, 
políticos, sociais, éticos, ambientais e de segurança. Coordena e 
supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-
econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; e efetua vistorias, 
perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em suas atividades, 
considera à ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais (PPC, 
p. 52). 

Nessa perspectiva, o perfil de formação do Engenheiro de Produção 

compreenderá (PPC, p. 52):  

A sólida formação relacionada aos conteúdos básicos, 
profissionalizantes e específicos; compreensão do papel do Engenheiro de 
Produção na contribuição para o desenvolvimento regional; compreensão 
da inter-relação entre as variáveis econômicas, sociais e ambientais, 
garantindo a sustentabilidade dos empreendimentos; além da compreensão 
da inter-relação entre pessoas, tecnologias e processos para o alcance dos 
objetivos sociais e econômicos dos empreendimentos; 

Pensando assim e somando-se ao fato que toda a estrutura das universidades 

está permeada pelas ideias e conceitos da formação voltada para o mercado de 

trabalho, não se pode esquecer que:  

As universidades deveriam assumir não só para assegurar seu caráter, 
como também para garantir que a formação oferecida por ela seja, de fato, 
reflexiva, crítica, criadora e democrática. No Brasil vem se configurando 
uma conjuntura de restrição dos direitos sociais – saúde, educação e 
previdência social sob a alegação de que esses serviços públicos seriam 
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mais eficientes se relocados pela lógica das leis do livre capital e grande 
parte dos setores da sociedade brasileira está sendo atingida por um 
conjunto de exigências econômicas e reformas estruturais que priorizam o 

protagonismo do livre mercado (SILVA, 2001b, p. 169). 

 

Quando uma universidade, ou algum curso específico toma uma postura de 

tentar oferecer condições para o estudante exercer a cidadania é interessante ter em 

mente e estar comprometido com os direitos humanos, sociais e de amparo aos 

trabalhadores, combatendo a dominação de uma classe, além de fazer o 

reconhecimento de sujeitos que são diferentes, porém que são portadores do direito 

de ter direitos17 (SILVA, 2001b, p. 175). 

Assim sendo, um curso de engenharia de produção com construção de uma 

educação voltada para o fortalecimento da cidadania participativa é sim um dos 

instrumentos de luta, de inserção política, de inserção de direitos sociais, de 

manifestação das mazelas e contradições que se manifestam por meio de um 

capitalismo predatório e irresponsável (SILVA, 2001b, p. 175). Num modelo de 

sociedade nacional, que sempre esteve assentado em função de oligarquias ligadas 

ao coronelismo, ao clientelismo, ao populismo e ao corporativismo a serviço do 

grande capital nacional e internacional, não se pode deixar de observar que a 

importância do magistério impacta sobre a perícia e saberes aprendidos ao longo de 

sua formação, claro sem esquecer que “a escola, como direito, só avança quando 

enraizada no subsolo social. Na trama, nas redes e nos processos de produção e 

reprodução social e cultural” (ARROYO, 2000, p. 24). 

                                                           

17  “Os direitos civis referem-se vida e aos bens do cidadão individual ou coletivamente: direito à vida, 
proibição da tortura, direito de opinião, de expressão, de informação, de resposta, de privacidade, 
de liberdade de profissão, de locomoção de reunião, de associação de propriedade e de certidão. 
[...] Os direito sociais referem-se ao reconhecimento do significado social da educação, cultura, da 
preservação de patrimônio e do meio ambiente, do direito à habitação, do direito à opção sexual. 
[...] os direito sociais foram criados para inibir os conflitos de classes, para servir de controle e de 
instrumento para desmobilizar politicamente os setores populares organizados ou não, para 
postergar as aspirações de participação econômica dos não-proprietários, para despolitizar as 
questões sociais e reduzi-las a problemas técnicos de responsabilidade dos tecnocratas e para 
assegurar, sem riscos os interesses dos proprietários dos meios de produção, apesar das 
contradições e descontentamentos dos excluídos. [...] os direitos sociais podem servir de 
instrumento de manipulação das elites dirigentes e do Estado para a legitimação do poder político 
e como mecanismo para a obtenção de consensos, concessões e pactos políticos” (SILVA, 2001, 
p. 176-177). 
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No que se refere às competências do egresso do curso temos um foco de 

formação, onde os elementos presentes são os seguintes (PPC, p. 53), conforme 

descrito no item 3.3.5.3, página 82:  

Estes elementos presentes nas competências do egresso focam nas 

possibilidades de utilizar estas competências no universo do trabalho, no meio 

acadêmico, com as atividades de ensino, pesquisa e extensao, além da busca por 

novas tecnologias com a aplicação dos conhecimentos obtidos pela ciência. 

Nessa perspectiva de observação, cada ser humano tem uma história, faz 

parte de uma construção social, cultural e que tem a ver com a história do trabalho, 

dos trabalhadores, de seus saberes e ofícios, sendo que é por respeito à profissão 

docente e a sua importância que ele traz especificidades que transcendem o tempo 

de trabalho de sala de aula, conforme podemos observar a seguir: 

Poucos trabalhos se identificam tanto com a totalidade da vida pessoal. Os 
tempos da escola invadem todos os outros tempos. Levamos para casa as 
provas e os cadernos, o material didático e a preparação das aulas. 
Carregamos angústias e sonhos da escola para casa e de casa para a 
escola. Não damos conta de separar estes tempos porque ser professores e 
professoras faz parte de nossa vida pessoal. É o outro em nós (ARROYO, 
2000, p. 27). 

 

Uma continuidade na luta visando a valorização docente dos cursos superiores 

se faz necessário no curso de engenharia de produção do IFSC Caçador, pois, 

atualmente, existe uma tentativa de desvalorização do trabalho docente, onde a 

imagem social ou reconhecimento social é mais importante que a competência em 

si. Só para citar um exemplo deste quadro, um médico, geralmente, tem garantia de 

uma presumida competência, sendo socialmente reconhecido. Já os profissionais da 

educação não, mesmo que dominem saberes e competências (ARROYO, 2000, p. 

29). Aqui vemos um exemplo típico de desvalorização dos profissionais de educação 

no Brasil, onde se questionam, de acordo com o ideal neoliberal, como podem ser 

os professores importantes e respeitados, se são mal remunerados e têm condições 

de trabalho indignas da responsabilidade de transformar o mundo? Logicamente, 

existe uma razão para que isso aconteça, e esta razão está vinculada ao senso 

comum de se tratar o professor como um profissional inferior a um médico, vinculado 

à remuneração obtida na média pelas duas profissões, onde se tende a dar mais 

crédito a quem mais recebe por seus trabalhos, esquecendo-se da importância 
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social de cada trabalho e na perícia de sua realização. 

Uma boa relação profissional colaborativa dentro dos cursos superiores de 

engenharia em geral, onde os bons docentes procuram ter um “trato profissional 

desses saberes e artes, de seus processos mais pedagógicos da organização de 

seus tempos e espaços, da invenção de recursos e de sua articulação com o saber e 

a cultura acumulados” (ARROYO, 2000, p. 44), porém sem desfocar a atenção do 

ato de educar e deformar sujeitos humanos, sendo que estes saberes se interligam 

com o cotidiano dos estudantes e não como meros objetivos passageiros de 

aprovação na fase de escolarização, conforme nos ensina o trecho a seguir: 

Deixar de tratar os saberes humanos como apenas conteúdos, matérias 
escolares, temáticas, conhecimentos de nossa disciplina, de cada bimestre 
ou ano letivo, como precondições de passar de série, no concurso ou no 
vestibular. Avançar revelando a nós mesmos e às crianças e adolescentes 
os sinais de humanização que aí apontam (ARROYO, 2000, p. 45). 

 

O curso de engenharia de produção está imerso dentro de um modelo de 

educação que no Brasil se estabeleceu de forma de consolidar duas situações: a 

exclusão e o elitismo, também pode ser observada quando se mantém o foco 

demasiado em cursos superiores voltados para a formação de mão de obra para o 

mercado de trabalho, muitas vezes deixando de evidenciar a real leitura crítica de 

nossa situação em nível local ou global. Algumas vezes, os estudantes não tomam 

um contato adequado com recursos para entender como funciona a sociedade e do 

impacto de suas ações sobre a mesma, exaltando assim a acumulação de capitais e 

o egoísmo como formas de garantir a felicidade comprando coisas, não se pode 

deixar de notar que isto foi estruturado e que: 

temos processos que têm a ver com nossa formação social e, sobretudo 
com o papel reservado ao povo. Trabalhador, educado, ordeiro, mas com 
poucas letras e sem a cultura devida. Tem a ver também com as pressões 
pela inclusão social e cultural, pela cidadania. Mas tem muito a ver com as 
respostas parciais, instrumentalizadoras dadas a essas pressões sociais. Ao 
longo de nossa história há resistências para que o povo vá à escola, mas há 
maiores resistências para que seja instruído, prefere-se que seja educado 
em uma ambígua e adestradora concepção de educação (ARROYO, 2000, 
p. 51). 

O curso de engenharia de produção está estruturado em semestres, sendo que 

a matriz curricular foi dividida em três núcleos: Básico, Profissionalizante e 

Específico, descritos a seguir (PPC, p. 68), conforme descrito no item 3.3.5.8, p. 84-

85. 
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Esta divisão da matriz curricular faz sim uma hierarquização dos saberes 

profissionais do curso em detrimento aos saberes e às cargas horárias destinadas 

às disciplinas das humanidades, sendo, logicamente, existem diversas dificuldades 

em se fazer escolhas de como melhor abordar e utilizar metodologias e visões 

gerais para captar a variedade de saberes integrando-os para uma formação mais 

completa, pois privilegiamos uma parte ou outra e acaba este processo por polarizar 

e contrapor ações do trabalho docente. Mas algo tem que ser abordado e pensado 

de maneira mais coerente nas instituições de ensino superior: 

As velhas dicotomias entre pedagogo-educador e mestre-docente-professor 
passam por essa dificuldade de referir a diversidade de conteúdos da 
humana docência a um referencial mais amplo, à formação humana. A 
docência repetitiva de saberes fechados não estimula a pesquisa, nem a 
leitura e o embate, e torna-se um dos processos mais desqualificadores. 
Reduzir o professor e a professora a meros aulistas de saberes fechados é 
desqualificador (ARROYO, 2000, p. 72-74). 

Uma situação interessante é que existem diversas capacidades abertas, que 

deveriam ser parte de nossa docência e do direito à educação e que deveriam ser 

abordados para uma maior compreensão e utilização no nosso cotidiano de 

estudantes e da sociedade, tais como: 

Aprender por exemplo o convívio social, a ética, a cultura, as identidades, 
os valores da cidade, do trabalho, da cidadania, as relações sociais de 
produção, os direitos, o caráter, as condutas, a integridade moral, a 
consciência política, os papeis sociais, os conceitos e preconceitos, o 
destino humano, as relações entre os seres humanos, entre os iguais e os 
diversos, o universo simbólico, a interação simbólica com os outros, nossa 
condição espacial e temporal, nossa memória coletiva e herança cultural, o 
cultivo do raciocínio, o aprender a aprender, aprender a sentir, a ser... Esses 
conteúdos sempre fizeram parte da humana docência, da pesquisa, da 
curiosidade, da problematização (ARROYO, 2000, p. 75). 

Ao final do curso, o profissional deverá possuir as seguintes habilidades (PPC, 

p. 54):  

Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; identificar, 
formular e resolver problemas de engenharia; projetar e conduzir 
experimentos e interpretar resultados; Utilizar novas ferramentas e técnicas; 
supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; avaliar criticamente 
a operação e a manutenção de sistemas; comunicar-se eficientemente nas 
formas escrita, oral e gráfica; atuar em equipes multidisciplinares; 
compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; avaliar o 
impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 
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O currículo foi projetado e concebido por componentes curriculares, ditos 

integrados com a exigência de pré-requisitos, procurando inserir o aluno no mundo 

da Engenharia de Produção, sendo que o: 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, 
pela sua tradição em ensino técnico e tecnológico tem a pratica da 
profissionalização dos seus alunos arraigada. O caráter das aulas, sempre 
norteando a aplicação da ciência e da tecnologia, bem como a realização de 
atividades práticas sempre foi uma característica dos cursos que compõem 
o IFSC. Esta proposta será também utilizada no Curso de Graduação em 
Engenharia de Produção (PPC, p. 64). 

 

Dentro deste contexto foi construído o currículo do curso de Engenharia de 

Produção, procurando articular os componentes curriculares do núcleo básico com 

as dos núcleos específico e profissionalizante, bem como com a competência 

central: “planejar, implementar e operar sistemas produtivos, de forma alinhada com 

os sistemas técnicos e organizacionais do empreendimento, levando em 

consideração variáveis econômicas, sociais e ambientais” (PPC, p. 64). 

Como na educação superior e em seus cursos em geral, existe esse ataque da 

ideologia globalizante e neoliberal, sendo que mais uma vez surge a necessidade de 

se fazer uma abordagem crítica de como saberes, disciplinas e cargas horárias são 

hierarquizados em diversos cursos, pois isto vem sendo ignorado por muitos, pois 

numa sociedade imersa nos ideais neoliberais e globalizantes muitos discursos 

estão naturalizados e carentes de observações reais do sentido que alcançam em 

nossa prática docente, onde: 

Sabe-se que os conteúdos legitimados nas grades foram os mais fechados, 
os saberes "úteis" ao mercado. [...] No reparto das grades e disciplinas, das 
cargas horárias, os saberes tidos como mais úteis ao mercado ocuparam os 
maiores tempos, foram prestigiados e seus docentes fizeram questão de 
privilegiá-los com os saberes mais nobres, mais exigentes. [...] Criou-se 
uma cultura de qualidade para legitimá-los e nem assim conseguiram 
legitimar-se no imaginário da infância e juventude que apenas os engole por 
medo à reprovação (ARROYO, 2000, p. 76). 

Uma pergunta que insiste em surgir no dia a dia do curso de engenharia de 

produção e das universidades é o porquê da marginalização dos conteúdos das 

humanidades em geral, de história, geografia, literatura, arte, cultura, sociologia, 

filosofia, estética, movimento, memória coletiva, entre outras? “Porque foram 

marginalizados o ensino e o aprendizado de saberes e competências humanas mais 

abertas e desinteressadas”. E surgem também outras questões “Porque não foram 
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considerados no rol dos saberes úteis ao mercado, nem sequer necessárias à 

formação do trabalhador, do técnico, do médico, do engenheiro, ou do gestor?”. 

(ARROYO, 2000, p. 76). Uma resposta pode surgir à luz da observação de como 

vem sendo feita uma separação de saberes unicamente por suas áreas, como se as 

mesmas não se comunicassem e como se um conhecimento que é tido como da 

área das exatas ou da área técnica de um curso não seja de fato um conhecimento 

humano e insistindo em fazer uma separação que só traz segregação do 

conhecimento ao invés de integrar acaba por fazer que:  

A teimosa defesa do gradeamento e da reclusão da docência nessas 
competências fechadas ainda vai perdurar. Faz parte de uma tradição que 
vem das origens políticas e sociais da organização do nosso sistema de 
instituição pública, reforçado pelo positivismo republicano e pelo 
industrialismo e tecnicismo de décadas e até pelo cognitivismo mais 
recente. [...] As competências abertas ficaram por conta das famílias, das 
igrejas, dos meios de comunicação, por conta dos processos difusos de 
socialização (ARROYO, 2000, p. 77). 

Observando também a qualidade da educação brasileira em todos os seus 

níveis, observa-se que este saber escolar fechado, gradeado e disciplinado não dá 

conta de analisar processos abertos de produção social, cultural e político, os 

movimentos civilizatórios, o desenvolvimento humano, a afirmação ou negação dos 

direitos humanos (ARROYO, 2000, p. 78). Pode-se ver que a escolha por saberes 

fechados e estanques nas grades curriculares e a exclusão ou marginalização de 

outros saberes é uma construção social e não isenta de pensamentos humanos de 

como o mundo funciona ou deveria funcionar, de conceitos reais e utópicos de 

estruturação de realidade. Aqui mais uma vez percebe-se que a estruturação dos 

cursos superiores em geral fazendo ligação dos conhecimentos técnicos 

profissionais com os conhecimentos das ciências humanas, tais como a sociologia, a 

filosofia, a antropologia, a história e a geografia, além das artes. 

Reforça-se aqui novamente a importância de se explicitar que os 

conhecimentos de qualquer área ou natureza, por mais técnico, ou exato que possa 

ser, ou que se diga ser, é conhecimento humano e aplicável a nossa realidade 

reflexiva e não meramente profissional e técnica, para os professores cabe a 

seguinte análise: 

Todo profissional do ensino-aprendizagem de qualquer conteúdo esteve 
sempre e está a serviço de um ideal de ser humano. Faz parte de nosso 
ofício. Ignorar esse traço é tentar abafar uma consciência histórica que nos 
persegue. [...] O que está em jogo são conteúdos referidos a um ideal de 
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ser humano e de sociedade. Em nossa docência aflora nosso compromisso 
com o destino de seres humanos e da sociedade. As artes de instruir e 
educar, de colocar os saberes e competências técnicas e científicas 
acumuladas pelo ser humano a serviço do desenvolvimento, da autonomia, 
da emancipação e da liberdade, enfim dos valores humanos, é nossa arte 
(ARROYO, 2000, p. 81-82). 

 

Diante disso, fica exposta a urgência em se pensar a própria prática docente e 

suas escolhas de prioridades de conteúdos, de abordagens, de manutenção ou 

alteração de cargas horárias destinadas a cada intencionalidade no ensino. Isso é 

importante, pois "até os professores que se pensam neutros, técnicos, apenas 

docentes e transmissores de sua matéria estão optando por um tipo de sociedade, 

por valorizar determinadas dimensões de um protótipo de ser e deixando de lado 

outras dimensões” (ARROYO, 2000, p. 83). Esta neutralidade não existe em si, pois 

toda posição que tomamos ela tem caráter político, até quando nos omitimos em 

tomar uma posição, a mesma se manifesta como uma opção de escolha que 

influencia o sistema na escala micro e macro social. 

 Algo a ser levado em consideração é que este modelo excludente de 

sociedade baseado num capitalismo predatório do meio ambiente e excludente para 

a maioria das pessoas expõe muitos a condições sub-humanas negando a estes as 

condições mínimas para a sobrevivência e por trás desta construção social existe o 

uso do autoritarismo social, que é explicado a seguir: 

O autoritarismo social opera pela naturalização das desigualdades 
econômicas e sociais, do mesmo que há naturalização das diferenças 
étnicas, postas como desigualdades raciais entre superiores e inferiores, 
das diferenças religiosas e de gênero, bem como naturalização de todas as 
formas visíveis de violência, as diferenças são postas como desigualdades 
e, estas como inferioridade natural ou como monstruosidade. Ao mesmo 
tempo, nossa sociedade vive fascinada pelos signos de prestígio e de 
poder, como transparece no uso de títulos honoríficos sem nenhuma relação 
com a possível pertinência de sua atribuição (CHAUÍ, 2001a, p. 15-16). 

Todo ser humano e grupo social influenciam e recebem influência direta da 

sociedade, sendo que existe uma contradição e relação de forças e interesses com 

pesos diferentes entre o capital e o trabalho. Existe uma voracidade e desequilíbrio 

no uso do capital de produção e ainda mais no capital especulativo que acaba por 

permitir a exploração daqueles que só contam com a venda da força de trabalho 

para garantir a subsistência e assim este regime de autoritarismo social segue 

criando uma estrutura perversa atrelada no tecido social (CUNHA, 1989, p. 26). 
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Outra situação histórica a ser considerada é que a introdução da educação 

superior tardia e isso influem sobre a situação da universidade no Brasil e que 

também esta realidade afeta o curso de engenharia de produção, assim como os 

demais, pois esta instalação tardia e seletiva se mantém sob os pilares da exclusão 

de oportunidades para a maioria dos brasileiros e o favorecimento das elites políticas 

e oligárquicas desde o seu início: 

O ensino superior no Brasil foi criado a partir de 1808 com a vinda da família 
real de Portugal e a instalação de sua sede no Rio de Janeiro. Porém a 
universidade surgiria apenas ao término do Império. Foi nesse período que 
foram criadas as cadeiras de Anatomia e Cirurgia, as mesmas funcionavam 
nos antigos prédios dos colégios dos Jesuítas. Dessas surgiram às 
faculdades de medicina e farmácia. “Em 1813 a Academia de Medicina e 
Cirurgia do Rio de Janeiro ofereciam dois cursos o Médico e o Cirúrgico”. 
Em 1810 o príncipe regente criou o Ensino de Engenharia, porém “somente 
em 1874 o mesmo passou a ser realizado em estabelecimento não militar” 
(CUNHA, 1986, p. 92). 

Outra coisa a ser considerada é a interdependência de nossas ações como 

indivíduos em sociedade. Nossas ações não estão isoladas da sociedade, de forma 

que toda ação humana por mais que pareça individual e autônoma acaba por afetar 

a humanidade como um todo. Um sujeito que desrespeita o meio ambiente, sua 

família, a educação, às leis, que explora os demais, afeta não só a si e o cotidiano 

de poucos ao seu redor, ele faz parte de uma rede interada e que afeta todo o 

sistema em geral, ou seja, no local e no global estas ações vão sendo sentidas, 

sendo estas boas ou com más ações, conforme podemos ver no trecho a seguir:  

Numa palavra, cada pessoa que passa por outra, como estranhos 
aparentemente desvinculados na rua, está ligada a outras por laços 
invisíveis, sejam estes laços de trabalho e propriedade, sejam de instintos e 
afetos. Os tipos mais díspares de funções tornaram-na dependente de 
outrem e tornaram outros dependentes dela. Ela vive, e viveu desde 
pequena, numa rede de dependências que não lhe é possível modificar ou 
romper pelo simples giro de um anel mágico, mas somente até onde a 
própria estrutura dessas dependências o permita; vive num tecido de 
relações móveis que a essa altura já se precipitaram nela como seu caráter 
pessoal. E aí reside o verdadeiro problema: em cada associação de seres 
humanos, esse contexto funcional tem uma estrutura muito específica. 
Numa tribo de criadores nômades de gado, ela é diferente da que existe 
numa tribo de lavradores; numa sociedade feudal de guerreiros, é diferente 
da existente na sociedade industrial de nossos dias e, acima disso tudo, é 
diferente nas diferentes comunidades nacionais da própria sociedade 
industrial (ELIAS, 1994, p.14). 

Para a promoção de ações que visem a reduzir e a sanar esta fragmentação 

das disciplinas, que muitas vezes não se comunicam com o conhecimento social e 

acabam se traduzindo em meras informações sem aplicação ou interações reflexivas 
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capazes de alterar a realidade, pode-se fazer o uso das ações conjuntas do corpo 

docente para o aumento da interdisciplinaridade no curso e assim com temas 

transversais conseguir abordar e debater questões que antes ficavam obscuras 

diante de um conteúdo meramente tecnicista e mercadológico, mas para isso o 

diálogo entre a comunidade acadêmica poderia ser intensificado e aprofundado para 

o melhor aproveitamento deste tipo de relação de parceria e complementação das 

disciplinas e de seus conhecimentos interligados, uma vez que: 

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade surgem ao longo do século 
XX para tentar responder a problemas gerados pela excessiva 
fragmentação da educação e da pesquisa a partir do século XIX no 
Ocidente, decorrente da progressiva redução da realidade e do sujeito 
desde o século XIII. A palavra interdisciplinaridade aparece na década de 
30 e o termo transdisciplinaridade é criado em 1970 por Jean Piaget, que 
lhe dá a primeira definição. A partir da apresentação das várias definições 
destes dois conceitos aparentados e das bases teóricas em que se apoiam, 
o autor propõe uma categorização que articula a disciplinaridade, a 
multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade (SOMMERMAN, 2006, p.8). 

Sendo assim, o principal a notar que ser interdisciplinar significa “juntar 

esforços na construção do mundo, desintegrando-se no outro, para com ele, e 

integrar-se no novo” (FAZENDA, 2005, p. 11). Sabe-se que a interdisciplinaridade 

não é apenas um conceito teórico, ela se consolida mesmo é como uma prática, que 

se manifesta primeiro no sujeito como uma opção de pensamento e de ação: 

É fundamentalmente uma atitude de espírito, feita de curiosidade, de 
abertura, de sentido de descoberta, de desejo de enriquecer-se com novos 
enfoques, de gosto pelas combinações de perspectivas e de convicção 
levando ao desejo de superar os caminhos já batidos. Enquanto prática 
individual, a interdisciplinaridade não pode ser aprendida, apenas exercida. 
Ela é fruto de um treinamento contínuo, de um afinamento sistemático das 
estruturas mentais (JAPIASSU, 1976, p, 82). 

Outra questão a ser abordada para o curso de engenharia de produção do 

IFSC Caçador é que a formação dos docentes acontece não somente na graduação, 

ou nas outras etapas fases a seguir, mas a principal forma de se manter atualizado 

como professor é fazendo reflexões e comunicação constante com os seus pares e 

fazer observações sobre a sua prática, de como encara a avaliação, de como 

observa os fenômenos de evasão e de como consolida o seu trabalho para ser um 

instrumento de melhoria na qualidade da educação e por consequência das relações 

sociais mais sustentáveis, sendo que temos hoje: 

Todo o aparato legal que vem sendo produzido no campo da formação de 
professores, volta-se, integralmente, para a superação de uma formação 
insuficiente, cujos resultados, a grosso modo, têm sido observado no 
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desempenho de seus egressos que se ressentem, principalmente, da falta 
de conhecimentos para o exercício das funções que especificam o trabalho 
de professor, ou seja, os conteúdos que viabilizam o processo de 
socialização de conhecimentos (GHIRALDELLI JUNIOR, 2006, p. 229). 

Outro fator que carece de ser analisado é a questão da identidade e este está 

relacionado ao caráter da mudança na modernidade tardia, principalmente com o 

fenômeno da globalização e seu impacto sobre a identidade cultural (HALL, 2014, p. 

14). Esta identidade vem sendo alterada e muitos não conseguem pensar as 

relações humanas e a importância da educação e da construção dos saberes sem 

os atrelar unicamente às regras de mercado de consumo e assim vai se diminuindo 

as autonomias e a criticidade dos sujeitos sociais. A universidade poderia exercer 

um fator de permitir mais análises e projetos que favorecessem uma nova visão e 

novas possibilidades de se enfrentar os desafios deste mundo moderno uma vez 

que:  

As universidades passaram por inúmeras transformações ao longo de sua 
história no último milênio. Na verdade, foram reinventadas inúmeras vezes, 
ora sofrendo mudanças drásticas, ora passando por lento processo 
evolutivo. Chegaram à complexidade de hoje, tendo a sociedade como a 
sua referência normativa e valorativa, ao mesmo tempo em que buscam 
diferenciar-se por lógica própria, ainda que venham sendo cada vez mais 
submetidas à dinâmica da interdependência global (MOHRY, 2002, p. 17). 

O curso de engenharia de produção faz parte do sistema de educação superior 

nacional, onde pode ser observado que as universidades têm papel social e podem 

colaborar para reduzir graves diferenças. Estas desigualdades atrapalham o bom 

convívio e ameaçam a paz e a sustentabilidade, é dever das universidades fazer as 

reformas em suas estruturas para não caírem no simples utilitarismo mercantil e 

exploratório, resguardando a sua essência filosófica (MOHRY, 2003, p. 29). Agindo 

desta maneira, as universidades não perdem o foco que sua ação deve contribuir 

para a formação de sujeitos autônomos e com condições de poder melhorar a nossa 

situação atual, conforme vemos a seguir: 

A educação deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a 
assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar 
cidadão. Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua solidariedade 
e responsabilidade em relação a sua pátria. O que supõe nele o 
enraizamento de sua identidade nacional (MORIN, 2002, p. 65). 

Logicamente, uma análise histórico e cultural deste panorama carece de uma 

interpretação de como estas escolhas no âmbito das universidades são tomadas. O 

porquê de se fazerem escolhas meramente voltadas ao mercado de trabalho na hora 

de hierarquizar o currículo de formação de um curso e como isto impacta na 
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desestruturação de um pensamento de contraponto ao que é posto pela grande 

mídia e pelas correntes de privatizações em todos os setores estratégicos do 

Estado, logicamente ele passa por naturalizações sociais, pois uma sociedade 

neoliberal vai se mostrar neoliberal não só em suas relações comerciais, mas 

também em locais onde esta lógica não deveria ser a primordial, pois:  

A comunidade tem caráter cultural/histórico. É cultural por seus valores, 
usos e costumes, normas e crenças comuns; é histórica pelas 
transformações e provações sofridas ao longo do tempo. [...] Esse destino 
comum, memorizado, transmitido, de geração a geração, pela família, por 
cânticos, músicas, danças, poesias e livros; depois pela escola, que integra 
o passado nacional às mentes infantis, onde são ressuscitados os 
sofrimentos, as mortes, as vitórias, as glórias da história nacional, os 
martírios e proezas de seus heróis. Assim, a própria identificação com o 
passado torna presente a comunidade de destino (MORIN, 2002, p. 67). 

Outra mazela da educação superior no Brasil é que uma parcela grande do 

crescimento da oferta de vagas originou-se da criação de instituições de ensino 

superior privadas nas periferias das áreas metropolitanas e nas cidades do nosso 

interior. Muitas destas Instituições de Ensino Superior (IES) passaram a existir, 

porém sem levar em conta que nem livrarias existiam nas áreas e cidades que as 

receberam. Neste tipo de situação fica evidente como a educação brasileira careceu 

e ainda carece de investimentos e de melhores estruturações prévias antes de se 

criarem espaços unicamente para se vender cursos (OLIVEN, 1990, p. 10). 

Outro fator a ser considerado é que “houve alterações no papel dos Estados-

nação e dos mercados nacionais e que os padrões de consumo e os meios e a 

disponibilidade de informação sofreram mudanças profundas” (SOUSA SANTOS, 

2002, p. 110). Além disso, “o que se tem feito, ao longo do tempo, tem sido impor à 

sociedade determinados modelos e atrelar esses modelos a interesses que vão 

além ou estão aquém da coletividade” (PEGORARO, 2013, p. 88). Estas 

características afetam a área de educação, pois ela não esta isenta destes tipos de 

pensamentos que procuram diminuir a importância da prestação dos serviços 

públicos, que atribuem a culpa do atraso do Brasil com relação às outras nações 

relacionando isso ao tamanho do Estado ou a ineficiência dos servidores, que são 

transformados em vilões quando se discutem privilégios ou aposentadorias, 

esquecendo que a função principal do Estado é garantir o bem das pessoas no 

coletivo e permitir maiores oportunidades de desenvolvimento em nível micro e 
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macro, ou seja, no local e no global. Assim sendo temos o seguinte panorama 

exposto no trecho a seguir: 

Trata-se de saber se a realidade é algo fixo imóvel ou algo em permanente 
estado de devir, e se a realidade é dada como uma totalidade ou de modo 
fragmentário. [...] No sentido de preparar ou orientar o homem no mundo ou 
simplesmente para adaptá-lo às novas determinações sociais geradas pelo 
processo de globalização e de reprodução das próprias diferenças e 
rupturas sociais (PAVIANI, 2008, p. 106-107). 

Outra análise a ser feita é que vivemos num mundo onde há abundantes 

informações, porém nem sempre se vê acréscimo na construção do conhecimento 

humano transformador, mas sim de meros elementos pseudo intelectuais que 

existem somente para justificar a ordem econômica atual e suas explorações e 

contradições que se repetem sem muitos questionamentos, onde como posturas de 

oposição a estas práticas podem constituir:  

lugar para a construção voluntária de instituições e mecanismo de 
coordenação, cada economia tem que ser vista como um sistema social de 
produção e não apenas como um mercado. Ë por isso mesmo que as 
alternativas ao sistema de produção em massa, segundo tecnologias e 
produtos padronizados, são alternativas plurais até divergentes (SOUSA 
SANTOS, 2002, p.119). 

Desta forma, uma desvalorização dos saberes ligado às áreas das 

humanidades vem sendo construídos nos interiores dos cursos de educação 

superior e esta deterioração e redução de cursos, de disciplinas e de cargas horárias 

destas áreas afetam a ecologia dos saberes e por consequência os modos de se 

observar a realidade e suas possibilidades de alteração de paradigma, conforme 

vemos no trecho a seguir: 

As perspectivas interculturais têm vindo a permitir o reconhecimento 
da existência de sistemas de saberes plurais, alternativos à ciência 
moderna ou que com esta se articulam em novas configurações de 
conhecimentos. Analisando de forma crítica a ciência como garante da 
pertinência do estatuto hegemônico do atual sistema econômico capitalista, 
os autores que perfilham esta crítica têm vindo a lutar por uma maior 
abertura epistêmica no sentido de tornar visíveis campos de saber que a 
ciência tendeu a neutralizar e mesmo ocultar ao longo dos séculos [...] A 
ecologia de saberes visa facilitar a construção de sujeitos individuais que 
combinam a maior sobriedade na análise dos fatos com a intensificação da 
vontade de luta contra a opressão A sobriedade advém da multiplicidade de 
perspectivas cognitivas sobre a realidade da opressão. Não basta uma 
perspectiva, não basta uma forma de saber por mais convincente ou 
esclarecedora que seja. A opressão é sempre um produto de uma 
constelação de saberes e de poderes (SOUSA SANTOS, 2008, p. 152-164). 

Outra situação que pode ser vista é que existem diversos defensores das 

privatizações em massa e da livre concorrência em todos os setores, porém estes 
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mesmos se esquecem de que há setores essenciais ao desenvolvimento de uma 

nação e à manutenção da vida e da dignidade e que não podem ser tratadas 

unicamente com base nas teorias de competição de mercado, pois as condições 

essenciais são diferentes aos indivíduos em nossa sociedade e que esta igualdade 

de condições não existe na realidade, mas sim uma grande diferença na relação de 

interesses entre o trabalho, o capital de produção e o capital de especulação, por 

estes aspectos e que poderia ser verificado que na atualidade temos:  

Os dois processos marcantes vêm sendo colocados em prática sendo um 
deles o desinvestimento do Estado na universidade pública e a globalização 
mercantil da universidade – são as duas faces da mesma moeda. São os 
dois pilares de um vasto projeto global de política universitária destinada a 
mudar profundamente o modo como o bem público da Universidade tem 
sido produzido, transformando-o num vasto campo de valorização do 
capitalismo educacional (SOUSA SANTOS, 2004, p. 21). 

Ações voltadas a uma maior defesa de uma educação de boa qualidade, 

pública e gratuita deveria ser fortalecida, pois desta forma uma maior participação 

popular nas decisões da área de educação seria favorecida, pois ela sendo pública, 

deve ser entendida como patrimônio de todos enquanto cidadão e não meros 

espectadores do que vai ser oferecido mediante pagamento de mensalidades num 

processo de consumo meramente, não se esquecendo de que: 

num mesmo processo, com a transformação da universidade num serviço a 
que se tem acesso, não por via da cidadania, mas por via do consumo e, 
portanto, mediante pagamento, o direito à educação sofreu uma erosão 
radical. A eliminação da gratuidade do ensino universitário e a substituição 
de bolsas de estudo por empréstimos foram os instrumentos da 
transformação dos estudantes de cidadãos em consumidores (SOUSA 
SANTOS, 2004, p. 27). 

Ainda olhando sob este prisma, verificamos que os desafios são enormes, mas 

que existem possibilidades de se construírem pensamentos e ações conjuntas para 

favorecer uma maior participação popular numa cidadania mais efetiva e realmente 

transformadora, levando em conta o trecho a seguir: 

À luz destas transformações, podemos concluir que a universidade tem 
vindo a ser posta perante exigências contrapostas, mas com o efeito 
convergente de desestabilizarem sua institucionalidade atual. Por um lado, a 
pressão hiper privatizadora de mercantilização do conhecimento, das 
empresas concebidas como consumidoras, utilizadoras e mesmo 
coprodutoras do conhecimento científico, uma pressão que visa reduzir a 
responsabilidade social da universidade e sua capacidade para produzir 
conhecimento economicamente útil, isto é, comercializável (SOUSA 
SANTOS, 2004, p.27). 

 

Num sistema democrático participativo o que se observa é a criação de direitos, 
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já o sistema neoliberal tem feito o contrário e ampliado à exclusão social, como no 

Brasil estas ideias e princípios neoliberais estão permeados no Estado em todos os 

seus poderes, além de serem apoiados pelos grandes veículos de comunicação e 

numa sociedade imersa nestes valores, logicamente, a educação também manifesta 

sua face de exclusão e de elitismo baseando-se neste sistema e dificultando a 

consolidação de uma sociedade democrática (PEGORARO, 2013, p. 32). Diante do 

que foi exposto, na educação verifica-se o crescimento do número de universidades 

pelo Brasil, porém o tipo de relação entre docente e estudante se estabelece mais 

numa forma de clientelismo e de servidão, do que de colaboração mútua para 

construção do conhecimento e emancipação destes sujeitos do espaço de ensino e 

aprendizagem: 

As mudanças nas instituições, nos últimos anos, não afetaram só 
conjunturalmente estruturalmente as universidades, mas algumas destas 
também passaram e estão passando por alterações. A questão da 
regionalidade é uma temática em voga na atualidade. Como cresceu o 
número de instituições, consequentemente, os estudantes, que muitas 
vezes, são vistos como “clientes” passaram a ter instituições em suas 
regiões. Isso fez com que muitas universidades passassem a utilizar a 
denominação regional (PEGORARO, 2013, p. 92). 

 

Por fim, a modernidade nos trouxe diversas facilidades tecnológicas aos que 

tem acesso a elas, a globalização e os sistemas de informação e de transporte 

encurtaram distâncias e favoreceram a proliferação de informações pelo mundo. 

Outra coisa que aconteceu é que mais ainda se acentuou as desigualdades sociais 

e o número de pessoas que constituem uma reserva de mão de obra paralisada e 

que favorecem a exploração dos postos de trabalho com salários mais baixos e com 

o temor do desemprego. A universidade e os seus cursos superiores têm um papel 

transformador na sociedade, de permitir que sejam criadas condições para que o 

desenvolvimento seja alcançado e não o mero crescimento econômico. A educação 

superior é geradora de pesquisas e de novas tecnologias, mas não deve esquecer 

que seu fator de transformação social também precisa ser exercido através da 

proliferação de pensamentos e ações que permitam surgir novas soluções às 

questões sociais de nosso tempo e espaço, favorecendo assim a inclusão e a 

proliferação de oportunidades de ampliação do conhecimento e de autonomia para 

os cidadãos. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Para finalizar este trabalho, é necessário estabelecer considerações no sentido 

de reforçar determinados elementos da pesquisa, bem como elencar situações que 

indiquem possíveis contribuições para uma melhor compreensão de como está 

estruturado o curso de engenharia de produção do Câmpus Caçador no que diz 

respeito à hierarquização de saberes, das disciplinas e das cargas horárias que 

constituem este curso. 

Fazendo uma análise do primeiro capítulo, onde foram feitas observações e 

reflexões sobre o atual modelo de sociedade, modelo este baseado quase que 

exclusivamente em princípios mercadológicos, que tem influenciado na estruturação 

dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação em geral e também o curso de 

engenharia de produção que foi aqui objeto de estudo. A educação superior 

brasileira e os cursos são afetados, pois pensamento neoliberal, tão naturalizado na 

modernidade, prega que todo o aparato estatal é um peso para a sociedade e que 

as relações entre os seres humanos sejam pautadas pelas regras da livre 

concorrência e disputas por melhores preços e índices de qualidade. Com este tipo 

de atitude, transformam a educação em uma mercadoria que pode ser 

comercializada nas instituições particulares de ensino superior e também na 

educação pública, pois daí, por exemplo, passa a ser questionada a evasão 

unicamente sob a perspectiva do desperdício de dinheiro público e não como uma 

situação que é cultural e que acompanha todos os níveis da educação brasileira, 

pois há o afunilamento desde as séries iniciais da educação básica. Outro fator a ser 

analisado aqui é que existe uma corrente de pensamentos e ações dentro da 

universidade pública que há anos vem fazendo ataques no sentido de se aumentar o 

número de horas aulas por docente e também aumentar o número de estudantes 

sob a tutela deste professor. Este tipo de proposta é tipicamente visto nas 

universidades privadas e tratam o investimento em educação como sendo um mero 

gasto e assim sendo, tendo como consequência a redução do tempo de preparação 

dos docentes antes das aulas, além de diminuir o tempo de interação entre as 

diversas áreas do conhecimento, pois o contato com os colegas fica mais difícil de 

ser feito, dado a carga de aulas maiores e também cursos superiores que vêm 

sendo oferecidos com a carga horária mínima para a formação dos alunos, o que 
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vem a sobrecarregar a rotina de trabalho docentes, além de estimular cortes em 

disciplinas, ementas, cargas horárias, saberes e acabam assim hierarquizando ainda 

mais estes currículos, pois há cargas horárias da formação profissional que são 

obrigatórias e fazem por achatar ainda mais as ciências humanas, que teriam o 

papel de favorecer a construção de um conhecimento para um melhor entendimento 

de como funciona a sociedade em diversos níveis e não apenas no universo do 

trabalho. 

Uma verificação da importância do capítulo II reside no fato que ele apresenta 

uma relação contextualizada dos aspectos importantes da humana docência e dos 

saberes na formação de docentes e de discentes. Aqui fica evidente a observação 

que esta desvalorização dos conhecimentos das ciências humanas ocorre em nossa 

sociedade. O trabalho docente vem sendo desvalorizado a um bom tempo e esta 

desvalorização é manifestada de diversas formas, tais como: salários mais baixos 

quando comparados a outros profissionais de outras áreas e com mesma 

escolarização e titulação, desvalorização da profissão docente quando o mesmo é 

tratado como um mero serviçal dos estudantes, quando a educação é tratada como 

uma mera mercadoria e que pode ser comprada pelo pagamento de mensalidades 

no setor privado ou de impostos no setor público. Entende-se que a educação e o 

conhecimento são elementos que podem si ser construídos em conjunto por meio de 

contato pessoal, realização de estudos, leituras, oficinas, escrita de textos, resolução 

de problemas e das mais variadas formas, mas que unicamente frequentar um curso 

e pagar por ele não garante em si esta melhoria nos aspectos de ensino e 

aprendizagem entre os sujeitos do espaço educacional. 

Observando o que foi estudado no capítulo III temos ali uma análise dos 

elementos principais elementos descritos no Plano de Desenvolvimento Institucional 

do Instituto Federal de Santa Catarina (PDI), no Projeto Pedagógico Institucional do 

IFSC (PPI) e no Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Engenharia de Produção do 

Câmpus Caçador. Assim sendo, foram observadas ideias e noções do que vem a ser 

a missão, visão e valores do IFSC; finalidades, características e objetivos do IFSC; 

suas áreas de atuação acadêmica; concepções norteadoras, dentre elas a 

concepção de educação profissional e tecnológica; importância da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão; políticas gerais; aspectos importantes do 
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município Caçador/SC; a justificativa para o curso; as contribuições do Câmpus e do 

curso para desenvolvimento regional; principais possibilidades de atuação do 

egresso; perfil do curso; concepção do currículo; estrutura curricular, além das 

disciplinas e cargas horárias. Quando retomadas as observações e análises feitas 

neste capítulo pode se ver que a cidade de Caçador localizada no meio oeste 

catarinense, na região do Contestado tem uma economia diversificada e polariza 

esta área. Porém algo que se carece de análise é que esta região é uma das mais 

pobres e menos desenvolvidas em Santa Catarina. Existe um valor de PIB que não é 

dos maiores, sendo que justamente um dos fatores que mais impacta este dado na 

região são questões educacionais na formação básica da população, onde estes 

mesmos índices de IDH mostram uma alta evasão no ensino fundamental e médio, 

além de estudantes que estão fora da idade dita ideal para aquela série e curso. De 

posse destas informações, vemos que a presença do IFSC e do curso de 

Engenharia de Produção, como sendo o primeiro curso superior do campus, tem 

possibilidade de impactar positivamente o cenário atual e ser sim um fator de poder 

alcançar melhorias nas condições de vida da cidade e da real e no surgimento de 

novas oportunidades por meio de uma interação entre o IFSC e a comunidade, por 

meio das ações de ensino, de pesquisa, de extensão e de colaboração entre os 

setores de maneira mais ativa e consciente do aspecto cultural social e não apenas 

profissional e não se esquecendo de que:  

Cada região deve procurar recuperar aquilo que tem de melhor de si 
própria e de mais único, autêntico, para usar esse recurso, para usar as 
suas tradições, o seu artesanato, a sua cultura, o seu patrimônio, a sua 
história, para se afirmar perante o mundo. Isso não pode ser feito só por 
razões mercantilistas, precisa ser feito por razões culturais também. Penso 
que seria por aí que deveríamos projetar a regionalidade da universidade. É 
uma forma de nos contrapormos à massificação da globalização neoliberal 
(PEGORARO, 2013, p. 101). 

Já no capítulo IV relacionou-se o PPC do curso de engenharia de produção, 

verificando a situação encontrada após a análise deste documento, entre outros 

norteadores, observando que existe sim uma hierarquização de saberes, das 

disciplinas, de comparativos de cargas horárias das disciplinas, além das 

possibilidades desta formação superior poder colaborar na construção do 

profissional da área e também da construção de sujeitos de uma democracia 

participativa e emancipadora na sociedade. Durante a elaboração deste trabalho 

foram feitas diversas leituras, contextualizações entre autores diferentes a respeitos 
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de diversos temas presentes neste trabalho, na sequencia trago algumas situações 

e propostas que podem ser estudadas e debatidas para serem colocadas em prática 

com a possibilidade de se propor melhoras nas situações apresentadas aqui 

conforme nos ensina (CHAUÍ, 2001b, p. 132-133): 

- Abrir espaço nas reuniões pedagógicas, grupos de estudo, aulas e atividades 

de ensino e aprendizagem para debates e discussões com presença de professores 

e estudantes sobre a crise da razão e a ideologia pós-moderna; 

- Favorecer os estudos por meio de leituras e interpretações de situações reais 

para ampliar o conhecimento que os estudantes e docentes tem sobre a economia 

neoliberal e das possibilidades para as ações que favoreçam como funciona Estado 

do Bem-Estar Social em outros países e suas possibilidades; 

- Abrir espaço e permitir o contato entre o câmpus e a comunidade acadêmica 

e público externo para saber mais sobre as necessidades e demandas sociais e 

políticas da maioria da população da cidade de Caçador e região; 

-Permitir que sejam disponibilizados recursos para a abertura de novas linhas 

de pesquisa e consolidação das existentes no campo das ciências puras, exatas e 

biológicas voltadas às práticas interdisciplinares, sociais e de emancipação dos 

sujeitos do processo de ensino e aprendizagem; 

- Fazer a discussão e reformular o currículo deste curso de engenharia de 

produção, procurando reduzir a hierarquização entre disciplinas ligadas à futura 

atuação profissional e as disciplinas ligadas às humanidades e estudos sobre a 

sociedade e pensamento filosófico, além de garantir tempo para as pesquisas e 

iniciação científica voltadas também às demandas sociais e não apenas ao universo 

do trabalho de produção e de prestação de serviços do mercado; 

- Aumentar o contato e a influencia nos relacionamentos com as agências 

públicas de financiamento de pesquisa, de modo a garantir que as condições 

materiais para as pesquisa (laboratórios, instrumentos de informatização, bibliotecas, 

relações com outros centos de pesquisa) para permitir o aumento de pesquisas 

ligadas a prática docente não só em nível da educação superior, mas também da 

educação básica, uma vez que este índice é um dos que mais impacta os valores de 

IDH de Caçador e região; 
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- Favorecer o contato entre docentes do câmpus e de outras localidades para 

permitir não só a circulação de informações, mas que a diversificação seja para que 

não se superponham nem multipliquem os esforços de maneira dispersa; 

- Favorecer ainda mais a definição dos sistemas de bolsa para estudantes que 

prestem serviços à universidade e para os que fazem iniciação à pesquisa e de 

extensão ligadas às áreas de maneira interdisciplinar; 

- Aumentar e publicar as possibilidades atualização e requalificação dos 

funcionários de acordo com um plano de cargos e carreiras; 

- Aumentar as linhas de recursos orçamentários destinados à publicação de 

trabalhos universitários (livros, revistas, periódicos) nas mais diversas áreas e não 

apenas nos principais cursos da instituição; 

- Promover uma maior descentralização administrativa e financeira de modo a 

garantir autonomia agilizando, no geral, decisões e realizações; 

- Fazer as escolhas e definições de linhas de extensão universitária a partir do 

levantamento das necessidades e demandas sociais; 

-Fazer o reforço das áreas das humanidades não só no interior do curso ou do 

Câmpus, mas também junto aos órgãos públicos de financiamento de pesquisas; 

Diante de todas estas possibilidades de promoção de futuras melhorias, 

podemos observar também outras particularidades do estudo realizado aqui para 

ensino superior uma vez que:  

Nesta perspectiva, é possível entender que as universidades podem 
ser um elo fundamental como fator decisivo de desenvolvimento, se forem 
bem geridas, bem enquadradas na sua região; e se souberem fazer as 
devidas parcerias; se souberem se mostrar instituições abertas – abertas 
aos outros, aos agentes econômicos, às associações empresariais, às 
autarquias locais, aos movimentos e às organizações da sociedade civil, às 
empresas. Deveria haver uma relação quase capilar entre a universidade e 
a sociedade, nos seus diferentes campos de domínio (PEGORARO, 2013, 
p. 99). 

 

Por fim, pode-se considerar que os resultados obtidos nesta pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo foram satisfatórios, uma vez que atenderam ao 

objetivo proposto que era de se fazer um estudo da atual situação deste curso de 

engenharia de produção do IFSC Caçador e de como o mesmo se encontra 
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estruturado sobre seus documentos norteadores, verificação de como está a 

situação atual do currículo de formação, da hierarquização dos saberes, da divisão 

entre as disciplinas e suas cargas horárias, além de se observar a importância e 

possibilidades de como isto pode impactar a região do Alto Vale do Rio do Peixe por 

meio destas integrações e possibilidades colocadas nestas considerações finais, 

uma vez que:  

A diversidade é a maior riqueza de uma universidade; por isso, sendo 
uma instituição social, com função social, e se constituindo num 
microcosmo da sociedade, necessariamente, sua vida, institucional deve 
respirar liberdade e utopias (PEGORARO, 2013, p. 292). 
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