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RESUMO 

 

Esta dissertação envolve a investigação qualitativa de sofrimentos emocionais como 

mecanismo psicossocial de subjetivação de estudantes diante de práticas pedagógicas 

adotadas numa instituição pública de educação tecnológica. O intuito de apreender alguns 

elementos subjetivos que emergem a partir de práticas pedagógicas e as relações que se 

estabelecem no interior dessa instituição, as quais se articulam com os modos de ser dos 

estudantes e com os sofrimentos vivenciados por eles, aponta para a necessidade de se 

compreenderem as diversas dimensões sócio-históricas dos vínculos dinâmicos que se 

estabelecem entre os estudantes e a instituição que os acolhe. Para isso, foram realizados 

entrevistas e grupo focal entre os estudantes e entrevistas com trabalhadores da Instituição; os 

caracteres temáticos desse conjunto de discursos foram posteriormente examinados, 

permitindo-se a identificação das categorias de análise pertinentes. Concluímos que o 

sofrimento é um elemento importante e muito presente na constituição das subjetividades 

desses sujeitos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação tecnológica. Processos psicossociais. Práticas pedagógicas. 

Sofrimento estudantil. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation involves the qualitative investigation of emotional suffering as a 

psycho-social mechanism of subjectivation of students in the context of pedagogical practices 

adopted in a technological education public institution. The purpose of identifying some of 

the subjective elements that arise both from those pedagogical choices and the relationships 

established in that institution, which in turn affect not only the students in their ways of being 

but also the kind of suffering they experience, points to the need of a thorough comprehension 

of the several socio-historical dimensions of the dynamic bonds established between the 

students and the very educational institution they attend. The objective and the nature of this 

investigation demanded the organization of personal interviews and a focal group with the 

students, as well as personal interviews with employees and teachers of the school; the 

thematic traces of those interviews were then examined in detail, what led to the identification 

of the relevant analytical categories. The concluding remarks point out that suffering is a key 

element which is widespread in the constitution of the subjectivities of those subjects. 

 

KEYWORS: Technological education. Psycho-social processes. Pedagogical practices. 

Student suffering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha por investigar os processos de subjetivação de estudantes deve-se, 

inicialmente, à minha atuação como psicóloga no campo da Política de Assistência Estudantil 

do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Essa ação 

permitiu-me identificar, ao longo dos anos de trabalho nessa Instituição de formação 

profissional, a premente necessidade de evidenciar o campo subjetivo dos estudantes, o qual 

fica subsumido na busca do melhor desempenho acadêmico como forma de inserção no 

mundo produtivo. Entre os diferentes programas, projetos e ações oferecidos por essa Política 

da Instituição – os quais se desenvolvem por equipes multiprofissionais –, destaquei o 

trabalho de Acompanhamento Psicossocial como um espaço fecundo para o aprofundamento 

da temática. 

No âmbito da Política de Assistência Estudantil do CEFET-MG, o Acompanhamento 

Psicossocial se situa nos eixos da permanência qualificada dos estudantes na Escola e da 

formação integral, os quais objetivam contribuir para o melhor desenvolvimento acadêmico e 

para o exercício crítico da cidadania. Nesse sentido, o Acompanhamento Psicossocial se 

dedica aos estudantes cujas fragilidades sociais e emocionais comprometem seus percursos 

educacionais. Busca-se aqui, então, apreender alguns elementos subjetivos que emergem das 

práticas pedagógicas e das relações que se estabelecem no interior dessa Instituição, as quais 

se articulam com os modos de ser e fazer dos estudantes, muitas vezes geradores de 

sofrimentos. 

Além disso, os propósitos que nortearam a escolha da temática remetem à 

identificação das formas de sofrimento presentes no ciclo de formação técnica de nível médio, 

de maneira a permitir a análise das práticas de Acompanhamento Psicossocial, em função de 

traços de sofrimento refletidos nos discursos dos estudantes. 

Para efeito desta investigação, compreende-se por sofrimento emocional um fenômeno 

de ordem psíquica que envolve aspectos somáticos e comportamentais, os quais afetam 

diferentemente os estudantes inseridos em situações que interferem na qualidade de seus 

percursos formativos. 

As práticas pedagógicas, por sua vez, são as diferentes maneiras pelas quais a 

educação se dá no interior da escola, em seus diversos espaços. A concepção de educação com 

a qual nos alinhamos parte do princípio de que educar é um processo social que se constrói 

nas práticas sociais, nas práticas concretas dos sujeitos, em seu cotidiano. Observa-se, então, 

que as práticas pedagógicas constituem os diferentes espaços educativos da instituição 
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escolar, que formam/educam para além da sala de aula e que, de certa maneira, não apenas 

configuram um “jeito de ser” característico dos estudantes do ensino técnico, como também 

conferem sentido para a própria Instituição. 

A metodologia mais apropriada para a observação das manifestações desse sofrimento 

exige a condução de entrevistas semiestruturadas com os próprios estudantes e com sujeitos 

de outros segmentos da Instituição, quais sejam: professores, técnico-administrativos e 

trabalhadores terceirizados. Para efeito de complementação dos dados colhidos nas entrevistas 

individuais, trabalhou-se também com um grupo focal composto apenas por estudantes. Todas 

as entrevistas e as discussões do grupo focal foram transcritas para permitir identificar, a 

partir da análise de conteúdo dos discursos desses sujeitos, indicadores de situações que 

podem gerar sofrimento emocional estudantil. 

Em linhas gerais, a dissertação apresenta inicialmente delimitações dos contextos nos 

quais se inserem os sujeitos da pesquisa, descrevendo alguns aspectos históricos 

institucionais, do trabalho de acompanhamento psicossocial em específico. Em seguida, as 

relações entre a escola e as subjetividades são apresentadas na perspectiva teórica sócio-

cultural, o que permite a discussão sobre as manifestações do sofrimento emocional. Após as 

considerações metodológicas, os conteúdos temáticos dos discursos dos sujeitos foram 

identificados e agrupados em categorias de análise que foram, por sua vez, tratadas em 

relação às subjetividades. A fim de oferecer uma leitura mais ampla possível, procuramos 

integrar as várias perspectivas trazidas à discussão. 
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2 DELIMITAÇÃO DOS CONTEXTOS DO OBJETO 

 

Para se alcançarem os objetivos desta pesquisa, optou-se por investigar os próprios 

estudantes do CEFET-MG. Esse Centro integra a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFET), a qual é composta por instituições historicamente 

reconhecidas no ensino médio brasileiro. Trata-se de uma Escola secular e, para melhor 

compreensão dos fenômenos atuais que pretendemos tornar visíveis, faz-se necessário um 

breve resgate histórico da Instituição.  

Entendemos que situar historicamente uma instituição de ensino induz-nos 

necessariamente a uma concepção de que a dinâmica das relações existentes dentro e fora da 

Escola, bem como sua estrutura organizacional e a adoção de determinadas práticas 

pedagógicas são processuais, fruto da complexidade e de condicionantes dos fatores sociais, 

econômicos, culturais e políticos do país. O percurso histórico dos 103 anos de existência do 

CEFET-MG se entrelaça com a história da RFET e, com isso, também é marcado por 

inúmeras legislações que a regulamentam. Estas, em larga medida, estão intrinsecamente 

vinculadas ao mundo do trabalho correspondente aos diferentes momentos da sociedade 

brasileira. 

Desse modo, neste capítulo, abordaremos inicialmente os principais registros 

históricos da Educação Profissional e Tecnológica, sem os quais a projeção temporal do 

CEFET-MG se tornaria destituída de sentido. Em seguida, trataremos da caracterização desse 

Centro para o qual este estudo se dirige, buscando retratar o contexto em que se inserem a 

temática e as questões por ela suscitadas. Por último, de maneira mais particular, 

apresentaremos brevemente a trajetória da Assistência Estudantil do CEFET-MG e da 

inserção da Psicologia na construção desse campo, especificamente no que tange ao Programa 

de Acompanhamento Psicossocial. 

Com isso, partindo de uma perspectiva mais ampla para outra mais específica, 

pretende-se delimitar os contextos em que as subjetividades estudantis são produzidas na 

Instituição em questão. 

 

2.1 Breve histórico da Educação Profissional no Brasil 

 

Inicialmente, é importante ressaltar que a história da educação profissional do Brasil é 

bastante extensa, fugindo aos objetivos deste estudo tratá-la em sua integralidade. No entanto, 

alguns de seus marcos serão aqui resgatados, de maneira resumida, a fim de oferecer 
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elementos fundamentais para a compreensão do contexto no qual se insere o objeto da 

pesquisa em questão. 

Pode-se observar que a história da educação profissional no Brasil é marcada pela 

dualidade existente entre a educação propedêutica, voltada para as “elites dirigentes”, e uma 

educação profissionalizante, direcionada para a formação de mão-de-obra da classe 

trabalhadora. Para melhor percepção de tal dualidade, faz-se necessária uma breve incursão 

nos seus primórdios, que apontam para um caráter reformador e assistencialista, marcantes em 

toda a sua história. 

Os primeiros registros governamentais da educação profissional datam de 1809, 

quando “um Decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criou o Colégio das Fábricas, 

logo após a suspensão da proibição de funcionamento de indústrias manufatureiras em terras 

brasileiras” (BRASIL, p.277-78, 1999). 

Ao longo do século XIX, ações puntuais do Brasil Império foram dirigidas 

principalmente ao atendimento e à profissionalização de menores abandonados. Foram 

criadas, a partir da década de 1840, dez Casas de Educandos e Artífices em capitais de 

província, objetivando “a diminuição da criminalidade e da vagabundagem” (BRASIL, 1999). 

Posteriormente, através do Decreto Imperial de 1854, foram criados os Asilos da Infância dos 

Meninos Desvalidos, onde as crianças “aprendiam as primeiras letras e eram, em seguida, 

encaminhadas às oficinas públicas e particulares, por meio de contratos fiscalizados pelo 

Juizado de Órfãos”. (BRASIL, 1999). Ainda na segunda metade daquele século, foram criadas 

várias sociedades civis destinadas a amparar crianças órfãs e abandonadas. Nesses 

estabelecimentos, as crianças eram iniciadas no ensino industrial, através de instrução teórica 

e prática. Entre tais sociedades, destacam-se os Liceus de Artes e Ofícios, sendo os mais 

importantes os do Rio de Janeiro (1858), Salvador (1872), Recife (1880), São Paulo (1882), 

Maceió (1884) e Ouro Preto (1886). (BRASIL, 1999). 

Nos primeiros anos do século XX, uma política de incentivo ao desenvolvimento do 

ensino industrial, comercial e agrícola foi consolidada. Em atendimento a essa disposição, em 

1906, o ensino profissional passou a ser atribuição do Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio. Já o ano de 1909 marca, com efeito, o início do que se denomina Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, quando o Presidente Nilo Peçanha instalou, 

por decreto
1
, dezenove Escolas de Aprendizes Artífices, distribuídas em todas as Unidades da 

Federação. Essas Escolas ofereciam cursos industriais e eram custeadas com recursos do 

                                                 
1 O referido decreto e os demais que têm regulamentado a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica estão referenciados ao longo do seu percurso histórico, o qual se encontra no Anexo A. 
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Estado. 

As Escolas de Aprendizes Artífices foram influenciadas diretamente pelos Liceus de 

Artes e Ofícios, mantendo acentuado viés assistencialista. Percebe-se ainda que fora 

introduzida explícita e formalmente a concepção de trabalho como elemento reformador 

daqueles que estavam na contra-ordem da boa conduta e dos bons costumes. De acordo com o 

texto do decreto que criou as Escolas de Aprendizes Artífices, era necessário “não só habilitar 

os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, 

como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade, escola do 

vício e do crime”. (BRASIL, 1909). 

O atual CEFET-MG foi criado nesse contexto, como Escola de Aprendizes Artífices de 

Minas Gerais, tendo iniciado seu funcionamento em 08/09/1910.
2
 Instalada em Belo 

Horizonte, a instituição oferecia ensino primário profissionalizante para crianças pobres de 12 

a 16 anos, nas áreas de carpintaria, ferraria, marcenaria, ourivesaria e sapataria. (FONSECA, 

1962). Cabe ressaltar que esses cursos tinham caráter mais artesanal, pois a fundação da 

Escola coincide com os primeiros anos da cidade de Belo Horizonte, que se caracterizava 

como uma província sem vocação industrial. De todo modo, até a década de 1930, o país 

apresentava características basicamente agrícolas e uma economia predominantemente 

agrário-exportadora, principalmente associada ao cultivo do café. (OLIVEIRA, 2010). 

No período relativo às décadas de 1930-40, época do governo do Presidente Getúlio 

Vargas, o país já apresenta uma acentuada e crescente industrialização. Nessa época, as 

Escolas de Aprendizes Artífices são melhor estruturadas e passam a ser vinculadas ao 

Ministério da Educação e Saúde Pública, criado em 1930. Nesse mesmo Ministério, houve a 

junção, no plano formal, do ensino profissional e do ensino regular propedêutico – o 

secundário, o normal e o superior, uma vez que este ramo de ensino era de competência do 

Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores, desde o início da República. 

A Era Vargas (1930-1945) se caracterizou pela criação de empresas estatais nas áreas 

de indústria de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobrás e a Vale do Rio 

Doce. Além disso, foram priorizados as regulamentações do mercado de trabalho, leis 

protecionistas e o investimento em infraestrutura. Esse cenário contribuiu para a reformulação 

de todo o ensino praticado no país e, no caso do ensino industrial, as Escolas de Aprendizes 

Artífices foram transformadas, em 1937, em Liceus Industriais, introduzindo o ensino 

profissional em todos os ramos. Foi nesse contexto que, em 1941, a Escola de Aprendizes 

                                                 
2 Os registros históricos e seus respectivos marcos legais específicos do CEFET-MG encontram-se no Anexo 

B. 
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Artífices de Minas Gerais se transformou em Liceu Industrial de Minas Gerais, ofertando, 

além dos cursos básicos (Industrial Básico), cursos técnicos de nível mais especializado. 

(FONSECA, 1962). 

Diante do processo de industrialização, o campo da educação foi profundamente 

modificado para atender às novas demandas da camada de dirigentes. As regulamentações que 

se seguiram, datadas em 1942, compuseram um conjunto de decretos-lei denominado Leis 

Orgânicas da Educação Nacional (também conhecido como Reforma Capanema). Tais 

decretos foram baixados especificamente para cada tipo de ensino: Industrial, Comercial, 

Primário, Secundário, Normal e Agrícola. Além disso, um decreto também cria o Sistema 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que deu origem ao chamado Sistema “S”. 

As Leis Orgânicas estruturaram a educação brasileira em dois níveis: o básico e o 

superior. A educação básica era dividida em ensino primário e secundário, e este era 

subdividido em ginásio e colegial. A formação profissionalizante (Industrial, Comercial e 

Agrícola) era equivalente ao colegial, com os mesmos nível e duração, mas não habilitava 

para o ingresso no ensino superior (BRASIL, 2007). Isso posto, a despeito das transformações 

políticas, econômicas, sociais e produtivas da época, a dualidade na educação foi mantida 

com as Leis Orgânicas. A formação geral, das ciências e humanidades, permanecia voltada 

para a classe dominante, fazendo-se acompanhar de garantias de acesso à continuidade de 

seus estudos. 

Ainda no ano de 1942, um decreto estabelece a transformação dos dezenove Liceus 

Industriais em escolas industriais ou técnicas. Dessa maneira, o Liceu Industrial de Minas 

Gerais foi transformado em Escola Industrial de Belo Horizonte e, em seguida, ainda no 

mesmo ano, em Escola Técnica de Belo Horizonte. O referido decreto também criou mais 

quatro escolas técnicas: duas no Rio de Janeiro, uma em Pelotas e outra em Ouro Preto, 

ampliando a Rede Federal para 23 instituições. Nesse período, houve uma diversificação na 

clientela dessas instituições, que não mais se interessavam em atender apenas os alunos 

“pobres e desvalidos da sorte”, mas sim em absorver um público que também fosse mais apto 

ao ensino profissionalizante, independente de serem pobres ou de outras camadas sociais 

(FONSECA, 1961). No entanto, a dualidade no ensino médio, entre o secundário e o 

profissional, já havia se consolidado. 

Com o intuito de evidenciar as estratificações do ensino para as forças produtivas no 

país, vale elucidar que as escolas industriais ministravam o ciclo básico de preparação 

profissional (correspondente ao ginasial) e as escolas técnicas ofertavam o segundo ciclo 

(correspondente ao colegial) ou ambos. (OLIVEIRA, 2010). 
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Os primeiros movimentos de tornar o ensino profissional equivalente ao secundário 

ocorreram na década de 1950, através de alguns atos legais. A partir do ano de 1950, já se 

permitia que concluintes de cursos profissionais pudessem continuar os estudos acadêmicos 

nos níveis superiores, desde que prestassem exames das disciplinas não estudadas naqueles 

cursos. Contudo, somente em 1961, com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), verificou-se a plena equivalência entre os cursos do mesmo nível. A 

primeira LDB, no que se refere ao nível médio, colocou o ensino profissional no mesmo 

patamar do ensino secundário. Nesse sentido, a dualidade entre a educação profissional 

dirigida aos “pobres e desvalidos da sorte” e a educação propedêutica voltada para as “elites 

dirigentes” estava encerrada, do ponto de vista formal. (BRASIL, 1999). 

Faz-se importante ressaltar que, no que tangia aos conteúdos desses dois tipos de 

ensino, 

 

essa dualidade só acabava formalmente já que os currículos se encarregavam de 

mantê-la, uma vez que a vertente do ensino voltada para a continuidade de estudos 

em nível superior e, portanto, destinada às elites, continuava privilegiando os 

conteúdos que eram exigidos nos processos seletivos de acesso à educação superior, 

ou seja, as ciências, as letras e as artes. Enquanto isso, nos cursos 

profissionalizantes, esses conteúdos eram reduzidos em favor das necessidades 

imediatas do mundo do trabalho. (BRASIL, 2007, p.13-14). 

 

Antes da promulgação da primeira LDB, fizeram-se profundas discussões e reflexões 

em torno de diversos aspectos da estrutura da sociedade brasileira, que se dividia em defesa 

de distintos modelos de desenvolvimento. Esse período correspondeu ao governo do 

Presidente Juscelino Kubitschek (1956 a 1960), que marcou o início de uma nova fase na 

industrialização brasileira. 

Nos planos político e econômico, o governo JK se caracterizou pela vinculação do 

Estado e da empresa nacional ao capital estrangeiro. Sua política desenvolvimentista priorizou 

os setores de transportes, energia e indústria de base, que demandavam a formação de pessoal 

técnico para atender a essa nova fase. O contexto permitiu que a política educacional refletisse 

os conflitos de poder, os quais se polarizaram entre os setores populares e os setores 

populistas. Os populares defendiam, entre outras, a extensão da rede escolar gratuita e a 

equivalência da formação profissional com a formação secundária. Os populistas, por sua vez, 

reivindicavam a extensão do ensino privado, subvencionado pelo Estado, mas sem 

interferência política. A LDB nasce como resultante desses conflitos, concedendo, por um 

lado, liberdade de atuação da iniciativa privada no campo educacional e, por outro, dando 

plena equivalência entre todos os cursos do mesmo nível. Essa equivalência, contudo, foi 
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concedida apenas no plano formal, como afirmado anteriormente. (BRASIL, 2007). 

No que concerne exclusivamente à educação profissional, o governo JK, diante da 

nova realidade do mercado de mão-de-obra e do grau de desenvolvimento das indústrias em 

diversas regiões, reorganizou as escolas de ensino industrial vinculados ao Ministério da 

Educação (MEC). Essa reorganização se deu mediante a transformação das escolas industriais 

e técnicas em autarquias educacionais, em 1959. Dessa forma, as escolas da Rede Federal 

adquiriram autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar. Cada 

escola passou a ser administrada por um Conselho Dirigente próprio e por um Conselho de 

Professores que deliberava sobre as questões didático-pedagógicas (FONSECA, 1961). Tal 

autonomia organizacional se mantém até os tempos atuais, cabendo-nos ressaltar que, em 

razão do modelo autárquico, são-nos fornecidas mais possibilidades de investigação dos 

modos como a instituição funciona e de suas articulações com as subjetividades estudantis. 

Ainda no ano de 1959 e como fruto das transformações que ocorreram no âmbito do 

Ministério da Educação e Cultura, as escolas técnicas são qualificadas de federais. Nesse 

momento, a Escola Técnica de Belo Horizonte passa a se denominar Escola Técnica Federal 

de Minas Gerais. 

Chega-se então ao período dos governos militares (1964-1985). Entre os anos de 1964 

a 1973, o País viveu o chamado Milagre Brasileiro, época de desenvolvimento econômico 

caracterizado pelo capitalismo mais atrelado ao sistema mundial de capitais, mas, por outro 

lado, de sensível agravamento da desigualdade social. Em 1971, o governo introduz uma 

profunda reforma no sistema educacional, referenciada pela Teoria do Capital Humano. 

Diante do desenvolvimento econômico acelerado e das necessidades do mercado de trabalho 

por mão-de-obra mais qualificada, criticava-se a baixa produtividade e a inadequação da 

educação brasileira. (OLIVEIRA, 2010). 

A reforma educacional se destacou pela transformação dos níveis primário e ginasial 

em 1º grau e do nível colegial em 2º grau. Outro aspecto relevante e também polêmico foi a 

obrigatoriedade de profissionalização no 2º grau. Na prática, a educação profissional 

compulsória ocorreu somente na rede pública, de modo que as escolas particulares 

mantiveram seus currículos propedêuticos voltados para a elite. Contraditória, mas 

intencionalmente, nos currículos profissionalizantes não foram incluídos os conteúdos das 

ciências, das artes e das letras, tornando os cursos mais instrumentais, voltados para o 

“mercado de trabalho”. (BRASIL, 2007). Em decorrência desse quadro educacional, houve 

um aumento na demanda por escolas particulares, sobretudo advinda da classe média, e uma 

desvalorização do ensino público – municipal e estadual – praticado no País. Além disso, não 
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houve investimento e incremento suficientes na rede pública para que esta oferecesse uma 

formação profissional mais qualificada, à exceção das escolas da rede federal – escolas 

técnicas e agrotécnicas – e colégios militares. 

No ano de 1978, as Escolas Técnicas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná foram 

transformadas em CEFET, passando a oferecer, além do 2º grau técnico, cursos de graduação, 

pós-graduação e extensão. Assim sendo, a Escola Técnica Federal de Minas Gerais se 

transformou em Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, contando 

também com mais uma unidade de ensino em Belo Horizonte – o campus II. 

Os anos que antecederam o início do processo de democratização do País, culminando 

na promulgação da Constituição de 1988, foram de intensos debates em torno de conflitos que 

defendiam diferentes projetos societários. No âmbito da educação havia, de um lado, aqueles 

que reivindicavam pelo ensino público, gratuito, laico e de qualidade para todos e, de outro, 

aqueles que apoiavam o ensino privado, descolado do aparelho do Estado. No resultado dessa 

disputa, “prevaleu a lógica de mercado, portanto, a iniciativa privada pode atuar livremente na 

educação em todos os níveis, conforme garantido pela Constituição Federal de 1988 e 

ratificado pela LDB de 1996. ” (BRASIL, 2007, p.16). 

Um dos aspectos que merecem relevo no contexto dessas disputas societárias é o 

conjunto de transformações ocorridas no mundo do trabalho a partir das décadas de 1970-80. 

Nesse período, as forças produtivas de caráter eletromecânico foram dando espaço aos 

avanços da microeletrônica. Dessa maneira, os arranjos do sistema capitalista se deslocam de 

uma base mais rígida para outra mais flexível. Especificamente no campo da educação 

profissional, os efeitos de tais arranjos são percebidos pela exigência de uma formação de 

trabalhadores mais versáteis e polivalentes. (OLIVEIRA, 2010). 

A segunda LDB foi promulgada em 1996, em meio às mudanças econômicas, sociais, 

políticas, produtivas e, de certa maneira, veio a atender às demandas de uma nova ordem 

mundial, de financeirização e internacionalização do capital. A partir desse momento, a 

educação brasileira passou a se organizar em educação básica – níveis fundamental e médio, e 

na educação superior. A educação profissional, que correspondia à segunda etapa da educação 

básica, não foi vinculada ao ensino médio. Pelo contrário, não se vinculou a nenhum dos 

níveis da educação regular e foi tratada de forma isolada, por poucos artigos. Nota-se aí, mais 

uma vez, a dualidade existente entre a educação básica e a educação profissional, colocada de 

modo explícito no conteúdo da Lei. 

O texto da LDB referente à Educação Profissional foi regulamentado pelo Decreto 

2.208/97. Esse decreto estabeleceu a separação entre o ensino médio e o ensino profissional, 
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através das modalidades de concomitância e sequencial para as instituições da RFET. O 

CEFET-MG, nesse quadro, passou a oferecer cursos de concomitância interna, concomitância 

externa e pós-médio. A primeira dessas modalidades se referia ao curso técnico e ao curso 

médio realizados na própria Instituição, porém, desarticulados, com matrículas separadas para 

cada tipo de ensino. A concomitância externa compreendia os cursos técnicos realizados na 

Instituição e o estudante cursava o ensino médio em outra escola. O pós-médio, por sua vez, 

era destinado a estudantes que já haviam concluído o ensino médio e cursavam o técnico na 

Instituição. 

O Governo Federal – à época, gerido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002) – tomou de empréstimo perante o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) recursos para financiar as ações pertinentes ao campo da educação profissional. Criou-

se assim, o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) com o objetivo de 

incentivar parcerias entre Estados e Municípios através organizações comunitárias. A função 

do PROEP era, inclusive no âmbito da RFET, tornar as instituições mais competitivas no 

mercado educacional, buscando financiamento através de prestação de serviços à comunidade 

e, com isso, descomprometendo o Estado da manutenção das escolas da Rede. (BRASIL, 

2007). 

O decreto 2.208/97, as ações do PROEP e seus desdobramentos ficaram conhecidos 

como a Reforma do Ensino Profissional. Em cada instituição da RFET, a Reforma ocorreu de 

maneira particular, verificando-se diferentes índices de resistência ou de adesão. De todo 

modo, a lógica neoliberal foi atendida, mediante a oferta de cursos aligeirados, de escassos 

recursos governamentais destinados às instituições e de maior interferência do setor privado 

na gestão das escolas. Além disso, a cisão entre o ensino médio e o ensino profissional jogou 

por terra uma possível construção de uma escola tecnológica integrada. 

No ano de 2004 o Decreto 2.208/97 foi revogado, depois de acirrados debates entre 

trabalhadores em Educação, pesquisadores e representantes do MEC. Nesse ano, o País já 

entrara no governo Lula (2003-2010), que, no que concerne à legislação sobre a Educação 

Profissional, promoveu mudanças que marcaram os rumos da Rede. Entre tais mudanças, 

destacam-se a edição de um outro decreto que retorna a oferta do ensino profissional 

articulado ao ensino médio, com possibilidades de reconstrução de uma formação integrada. 

As instituições da RFET paulatinamente voltam, então, a ministrar cursos técnicos integrados 

ao médio, mantendo, em menor quantidade, cursos de concomitância externa e pós-médio. 

Outra mudança trazida por esse governo foi a proposta de investimento e expansão do ensino 

profissional no País, mediante reestruturação da Rede. Oportunamente, em 2008, quase todas 
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as escolas são transformadas em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

O atual governo da Presidente Dilma Rousseff, desde 2010, tem dado continuidade à 

política de investimento e expansão do ensino profissional e tecnológico na perspectiva de 

interiorização dos Institutos e, consequentemente, do aumento na oferta de vagas. Atualmente, 

a RFET possui 38 Institutos – com suas respectivas unidades, totalizando 354 escolas, 25 

escolas vinculadas a universidades, dois CEFETs (MG e RJ) e uma universidade tecnológica 

federal, no Paraná (BRASIL, 2012)
3
. Os CEFETs RJ e MG não aderiram à proposta de 

transformação em Institutos por apresentarem propostas de universidade, a exemplo da 

mudança do CEFET-PR em UTFPR, em 1999. Em decorrência disso, o CEFET-MG, em suas 

últimas gestões, tem estado num jogo de forças com o MEC, sob a argumentação de que sua 

estrutura organizacional e educacional ultrapassa o modelo dos Institutos; o MEC, por sua 

vez, tem resistido na criação de universidades tecnológicas. 

 

2.2 Caracterização do CEFET-MG 

 

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG - é uma 

instituição pública de ensino vinculada ao Ministério da Educação. Juridicamente é uma 

autarquia do Poder Executivo, de regime especial, detentora de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didática e disciplinar. Seus cursos abrangem os níveis de ensino da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de Graduação, de Pós-graduação lato e stricto 

sensu, na área tecnológica e no âmbito da pesquisa aplicada. Conforme o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, o CEFET-MG tem por finalidade 

 

formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como 

realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos 

processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a 

sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos 

para a educação continuada. (CEFET-MG, 2012a). 

 

O CEFET-MG tem sua sede em Belo Horizonte e se estrutura atualmente em dez 

unidades de ensino, localizando-se duas delas em Belo Horizonte (campus I e campus II) e as 

demais nas seguintes cidades do Estado de Minas Gerais: Leopoldina, Araxá, Divinópolis, 

Timóteo, Varginha, Nepomuceno, Curvelo e Contagem
4
. 

Entre as unidades do CEFET-MG, optou-se por investigar o campus I, por apresentar a 

                                                 
3 No Apêndice A, encontra-se a caracterização atual da Rede Federal distribuída entre as Unidades Federativas. 

4 No Apêndice B, o CEFET-MG está caracterizado por suas unidades de ensino e seus respectivos cursos. 
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maior concentração de cursos técnicos de nível médio da modalidade integrada e por 

representar todo o percurso histórico da Instituição, desde seu início
5
. Além disso, em termos 

metodológicos, a escolha dessa unidade está relacionada com a necessidade de se restringir a 

dispersão das observações feitas neste trabalho investigativo. 

No campus I, concentra-se a sede administrativa do CEFET-MG, composta pela 

Diretoria Geral e cinco diretorias a esta subordinada, que se organizam em torno das 

principais áreas da Instituição. São elas: Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica, 

Diretoria de Graduação, Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Diretoria de Extensão e 

Desenvolvimento Comunitário e Diretoria de Planejamento e Gestão. Delas emana a política 

de toda a Instituição, de acordo com o âmbito de sua competência. Além disso, em cada 

campus ou Unidade há uma Diretoria responsável pela gestão administrativa local, nos 

aspectos relativos à execução financeira e orçamentária, recursos humanos e patrimônio. Os 

aspectos pedagógicos são geridos pelas coordenações de cursos e/ou áreas subordinados às 

diretorias que lhes correspondem. 

Dessa forma, no que concerne à Educação Profissional, sua estrutura pedagógica se 

organiza por meio de departamentos, de coordenações de cursos e/ou áreas, em cada unidade. 

Com isso, cada curso técnico possui sua coordenação própria e a formação geral se estrutura 

por áreas de conhecimento. No caso do campus I, encontram-se as seguintes coordenações de 

cursos: Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Estradas, Equipamentos Biomédicos, 

Hospedagem, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente, Química, Transportes e Trânsito. Na 

formação geral, encontram-se a seguinte estrutura e suas respectivas disciplinas: Coordenação 

de Ciências (Biologia e Física), Coordenação de Educação Artística (Artes Plásticas, Artes 

Cênicas, Coral e Banda
6
), Coordenação de Língua Portuguesa, Coordenação de Língua 

Estrangeira (Inglês, Espanhol), Coordenação de Matemática, Departamento de Geografia e 

História, Departamento de Ciências Sociais e Filosofia e Departamento de Educação Física e 

Desporto. 

De modo geral, a estrutura organizacional do CEFET-MG, por um lado, é bastante 

rígida, verticalizada e pesada; por outro, no que diz respeito às coordenações de cursos e/ou 

áreas, há maior flexibilidade na operacionalização de suas práticas pedagógicas. Em outros 

termos, pode-se dizer que cada coordenação de curso – e até mesmo cada professor – tem 

                                                 
5 A estrutura física do campus I foi inaugurada em 1958, configurando a 4ª sede da Instituição, porém a 1ª em 

terreno próprio. A esse respeito, ver Apêndice C, que trata dos aspectos históricos relativos à localização das 

sedes da Instituição, desde sua criação em 1909. 

6 As Artes Cênicas (Teatro) são uma atividade curricular e extracurricular. O Coral e a Banda são atividades 

exclusivamente extracurriculares. 
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liberdade de adotar procedimentos sem, muitas vezes, se vincular a um mesmo rol de normas 

acadêmicas e de padrões de conteúdos por disciplina. 

Ainda sobre a estrutura das coordenações de cursos e/ou áreas, cabe ressaltar que os 

cursos de graduação e pós-graduação do CEFET-MG eram restritos ao campus II
7
. No 

entanto, mais recentemente, com a criação de cursos referentes a esses níveis de ensino no 

campus I, sua estrutura pedagógica vem sofrendo um processo de departamentalização, 

subordinando coordenações em áreas afins, como é caso do Departamento de Química (com 

os cursos Técnico em Química e Bacharelado em Química Tecnológica), do Departamento de 

Engenharia de Materiais (com os cursos técnicos de Eletromecânica, Mecânica e Mecatrônica, 

o curso de Engenharia de Materiais e o Mestrado em Engenharia de Materiais), o 

Departamento de Engenharia Ambiental (com o curso Técnico em Meio Ambiente e a 

Engenharia Ambiental), o Departamento de Linguagem e Tecnologia (que ministra a 

disciplina de Língua Portuguesa em todas as turmas do nível médio/técnico, a graduação em 

Letras e o Mestrado em Estudos de Linguagens). Essa departamentalização incorporada na 

estrutura pedagógico-organizacional do campus I tem trazido alterações na representação da 

Instituição pelo público interno, nos diferentes segmentos que o compõem – estudantes, 

docentes e técnico-administrativos - e nas relações entre esses segmentos. 

 

2.2.1 Os sujeitos da Instituição 

 

A análise específica dos trabalhadores da Instituição foge aos objetivos deste trabalho. 

Dessa forma, limitar-nos-emos a fornecer informações gerais que contribuam para a 

composição do contexto institucional no qual se inserem os processos subjetivos dos 

estudantes. 

Segundo dados
8
 da Superintendência de Administração de Pessoal da Instituição, em 

termos quantitativos, o CEFET-MG agrega 1.203 servidores públicos, dos quais 539 são 

técnico-administrativos
 

e 664, docentes. Os servidores técnico-administrativos são uma 

                                                 
7 O campus II foi criado no início da década de 1970, oferecendo cursos superiores de Engenharia de Operação 

Elétrica e Mecânica. Posteriormente, mediante legislações próprias, esses cursos foram reelaborados e 

passaram a se denominar Engenharia Industrial Elétrica e Engenharia Industrial Mecânica. Mais 

recentemente, na década de 2000, esses cursos foram denominados Engenharia Elétrica e Engenharia 

Mecânica. Outros cursos de graduação funcionam no campus II: Engenharia de Produção Civil, 

Administração e Engenharia de Computação. Além disso, a maior parte dos cursos de pós-graduação do 

CEFET-MG funcionam nessa Unidade. Quanto aos cursos técnicos, Edificações, Informática e Redes de 

Computadores funcionam integralmente nesse campus e os cursos de Eletrônica e Eletrotécnica funcionam 

parcialmente, no que diz respeito às aulas das disciplinas técnicas. 

8 Dados relativos ao mês de janeiro de 2012. Informação por mensagem eletrônica, 28/02/2012. 



23 

 

categoria de trabalhadores composta de cargos de nível de apoio, de nível médio e de nível 

superior que compõem uma carreira com regulamentação própria. Os servidores docentes, por 

sua vez, pertencem à Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ou à 

Carreira de Magistério do Ensino Superior, sendo que a primeira concentra maior número de 

docentes da Escola. Além disso, a Instituição conta com 301 professores de contratos 

temporários. Especificamente no campus I, estão lotados 577 servidores – 304 técnico-

administrativos e 273 docentes. Já os professores temporários que lecionam nessa Unidade 

somam 131. (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS 

GERAIS, 2012d). 

Os trabalhadores terceirizados são aqueles que atuam em áreas cujos cargos 

relacionados foram extintos no Serviço Público Federal, bem como aqueles que prestam 

outros serviços que estão localizados no espaço físico da Instituição. De acordo com 

informações da Prefeitura do CEFET-MG, no campus I, encontram-se 42 trabalhadores 

contratados para os serviços de portaria, vigilância, conservação e limpeza, 13 funcionários do 

posto bancário da Caixa Econômica Federal, 3 de uma Cooperativa de Crédito (Nossacoop), 

12 trabalhadores de uma lanchonete e 12 que atuam na Associação de Assistência aos 

Servidores do CEFET-MG (Ascefet). A propósito, esta não restringe seus serviços a seus 

sócios, oferecendo à comunidade escolar serviços de Gráfica Rápida e uma pequena loja que 

comercializa os uniformes dos estudantes e produtos de papelaria. Já no Restaurante 

Estudantil, são contratados 22 trabalhadores através da Fundação Cefetminas, nas áreas de 

almoxarifado, apoio administrativo, serviços gerais e cozinha. (CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, 2012e). 

Os estagiários também representam um número significativo na Instituição: são 229 

no total e 110 no campus I, segundo dados da Superintendência de Desenvolvimento 

Organizacional. (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS 

GERAIS, 2012f). A demanda por estagiários se limita aos setores administrativos, 

principalmente no atendimento ao público e nos serviços relacionados à informática. 

 

2.2.1.1 Os estudantes - sexo, etnia e padrão socioeconômico 

 

Nesta Seção, o perfil dos estudantes será retratado a partir da análise quantitativa, 

baseada nos dados colhidos pelo questionário socioeconômico da Comissão Permanente de 

Vestibular (COPEVE) do CEFET-MG, acrescidos de alguns excertos das entrevistas 

realizadas com os sujeitos da Instituição no período da coleta de dados.  
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O instrumento adotado pela COPEVE é aplicado aos candidatos no ato da inscrição no 

processo seletivo – uma vez que o acesso à Escola se dá através de provas de conhecimento – 

e, após efetivação da matrícula dos aprovados em 1ª chamada, os resultados do questionário 

são avaliados. As informações aqui apresentadas se referem aos 607 respondentes 

matriculados em cursos do ensino técnico integrado de Belo Horizonte no ano de 2010. 

Desses dados serão extraídos alguns resultados pertinentes aos objetivos deste trabalho, sendo 

que, no Apêndice D, encontram-se os percentuais das respostas do questionário completo. 

Faz-se importante ressaltar que, uma vez que os dados são relativos aos alunos 

matriculados em 1ª chamada dos cursos técnicos integrados de Belo Horizonte, sem 

discriminação entre os campi I e II, estão incluídos também os respondentes dos cursos de 

Edificações, Informática e Redes de Computadores, ministrados no campus II. Os estudantes 

desses cursos não constituem o grupo de sujeitos desta investigação; no entanto, ainda assim, 

optou-se por fazer referência a eles, pois os alunos dos cursos técnicos de nível médio do 

campus I representam a maioria dos respondentes do questionário. 

Feitas essas observações, os resultados do referido questionário revelam que 88,3% 

dos estudantes se concentram na faixa etária entre 14 e 15 anos e 96,86% são solteiros. Já os 

resultados relativos à categoria sexo mostram que 62,76% são do sexo masculino e 37,23% do 

sexo feminino. Quanto à categoria raça/etnia, 53,21% se declaram brancos, 32,12% pardos e 

7,41% negros. 

Na caracterização social e econômica dos estudantes, destaca-se que a maioria é de 

procedência urbana (97,52%), residentes em Belo Horizonte (68,69%) e com os pais (93,9%). 

Cabe acrescentar que, no que se refere ao local de moradia, segundo dados dos inscritos nos 

programas de bolsas da Coordenação de Política Estudantil do campus I, muitos alunos 

residem em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, das quais se destacam 

Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Ibirité e Nova Lima. Quanto à situação da moradia, 

para 50,08% dos respondentes do questionário, ela é própria (pertencente à família nuclear), 

para 34,76% a residência é da família (outros parentes) e, para 11,53%, é alugada. 

Os dados atinentes à renda revelam que 93,73% dos estudantes são sustentados pelos 

genitores, sendo que o pai é o principal responsável pelo sustento da família em 62,6% das 

respostas. A renda mensal do grupo familiar encontra-se acima de três salários mínimos para 

65,89% dos respondentes; para outros 32,59%, a renda se situa entre menos de meio a três 

salários mínimos. Já o número de pessoas que vivem da renda familiar é de quatro ou cinco 

para 60,62% das respostas, e de duas ou três pessoas para 30,97% delas. 

O padrão socioeconômico do público do CEFET-MG e das escolas da RFET em geral 
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frequentemente está na pauta das discussões que justificam os rumos tomados pelas políticas 

educacionais de acesso e permanência dos estudantes, tanto no nível governamental quanto no 

institucional, nos diferentes momentos históricos do País. Indubitavelmente, as disputas entre 

capital e trabalho travadas na sociedade são discussões de fundo da arena composta pelos que 

defendem, de um lado, a existência das escolas públicas e de qualidade – nesse caso 

específico, de educação profissional e tecnológica – para os filhos da classe trabalhadora e, 

por outro lado, aqueles que afirmam a elitização dos estudantes que frequentam essas escolas, 

que visam somente a aprovação nos vestibulares nas universidades. Por esse argumento, 

obviamente, se os estudantes são elitizados, não se justificam maiores investimentos 

governamentais na educação profissional pública. 

Não nos cabe aqui o devido aprofundamento que merecem tais questões, uma vez que, 

para tal, faz-se necessária uma incursão nos diferentes conceitos de classe social, de classe 

trabalhadora e de elite, e sua correlação com os fundamentos das atuais políticas públicas para 

a educação profissional e tecnológica. Além disso, entendemos que a estratificação de classes 

não deve ser medida apenas pela composição da renda familiar, pois os modos e 

possibilidades pelos quais são apropriados os “capitais” culturais e econômicos são 

determinantes para a configuração das enormes desigualdades sociais do país. Entretanto, de 

maneira bastante genérica, pode-se afirmar que os estudantes do ensino profissional técnico 

de nível médio do CEFET-MG pertencem às camadas médias da população, com todos os 

matizes que esse conceito pode conter. 

Diante da dificuldade de padronização, os dados da COPEVE indicam uma 

diversidade que não é apenas socioeconômica, mas é também de etnia e de origem. Tal 

diversidade é considerada pelos próprios estudantes como um dos fatores positivos da escola: 

“[no CEFET-MG se] aprende a valorizar mais as amizades, você aprende a conviver com 

gente muito diferente de você, porque aqui tem gente de um extremo e de outro” (Estudante 

B), 

 

esse é um dos aspectos principais do CEFET, a gente revê um pouco sobre os 

preconceitos, porque a gente conhece pessoas de tudo quanto é lugar, tudo quanto é 

origem, tudo quanto é jeito... e a gente entende que... são pessoas. (Estudante F) 

 

acho que o CEFET é ótimo porque apesar dele ter pessoas diferentes, eles ainda 

trazem gente muito mais diferente do mundo inteiro pra cá, apesar de ser pouca 

gente que vem (…) só de você ter o contato com eles, já quebra aquele estereótipo 

que você tinha. Isso de quebrar o estereótipo de uma pessoa de um outro país, você 

quebra o estereótipo de uma pessoa aqui dentro também (…) você aprende a não 

julgar ela pela imagem ou porque você ouviu dizer. Isso é um ponto positivo muito 

bom no CEFET. (Estudante A). 
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Outros dados relevantes trazidos pelo questionário socioeconômico da COPEVE se 

relacionam aos aspectos escolares dos estudantes e de seus pais e mães. A maior parte dos 

respondentes – 60,46% – cursou o ensino fundamental em escola particular, e 37,88% são 

provenientes de escolas públicas. É interessante notar que esses valores são invertidos, 

quando observadas as porcentagens de inscritos no processo seletivo: 36,98% são 

provenientes de escolas particulares e 60,69% são de escolas públicas. Tal inversão denota 

que boa parte dos candidatos ao CEFET-MG que cursaram o ensino fundamental em escolas 

públicas não estão suficientemente habilitados para o nível de dificuldade das provas de 

seleção, apesar de representarem a maior demanda para o acesso nessa Escola. Sobre esse 

aspecto, em 2012, o Governo Federal sancionou a Lei
9
 que trata do ingresso nas instituições 

federais de ensino. Em consonância com a legislação, o processo seletivo do CEFET-MG, no 

ano de 2013, reservou 50% das vagas no Ensino Médio/Técnico para candidatos que cursaram 

todo o ensino fundamental em escolas da rede pública. 

Quanto à escolaridade dos pais e mães, os dados demonstram que grande parte deles 

cursou pelo menos o ensino fundamental completo. Na comparação entre eles, o nível de 

escolaridade das mães aparece um pouco mais elevado do que dos pais: 28,99% das mães e 

26,68% dos pais cursaram o ensino médio completo. Somando-se a isso, 24,38% das mães e 

22,07% dos pais cursaram o ensino superior completo.  

Com relação ao motivo da escolha do curso, 63,42% responderam que foi devido ao 

interesse pela área. Já o principal motivo da escolha do CEFET-MG, para 49,42% dos 

respondentes, é o ensino gratuito e de qualidade, e, para 31,3%, é a qualidade do ensino. É 

importante acrescentar que, na pesquisa de campo realizada por mim, esta última questão 

também foi apresentada nas entrevistas aos estudantes, porém, sem a rigidez de uma resposta 

do tipo fechado. Diante da permissão de colocações livres, grande parte dos estudantes 

responderam que o motivo da escolha do CEFET-MG se deu por causa “do nome”, “da fama” 

ou “do prestígio” da Instituição. Curiosamente, para muitos dos entrevistados – estudantes e 

trabalhadores –, o status ou o reconhecimento social do CEFET-MG é bastante significativo, 

mesmo que a qualidade do seu ensino não corresponda tanto a isso. Em parte, a diferença 

entre a imagem da Escola e a realidade do seu ensino se deve ao fato de muitos estudantes 

serem influenciados por familiares ou outras pessoas do seu convívio que estudaram na 

                                                 
9 Lei 12.711, de 29/08/2012, conhecida como Lei de Cotas – Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais 

e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Foi regulamentada pelo 

Decreto 7.824, de 11/10/2012. 
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Instituição em outros tempos. Nas décadas de 1970, 80 e 90, o CEFET-MG despontava como 

referência no ensino técnico de nível médio; porém, após a promulgação da LDB em 1996 e 

as reformas por decreto ocorridas em 1997 e 2003, muitos desafios curriculares e 

organizacionais vêm sendo postos na pauta das discussões dessa modalidade de ensino. 

 

2.3 A Psicologia na Assistência Estudantil do CEFET-MG 

 

O Programa de Acompanhamento Psicossocial do CEFET-MG se referencia pela 

Política de Assuntos Estudantis da Instituição e se constituiu como tal, desde suas origens, 

mediante os vínculos entre os trabalhos de cunho social, psicológico e pedagógico, 

desenvolvidos pelos profissionais da Escola e voltados para os estudantes. 

Traçar o percurso histórico da Assistência Estudantil do CEFET-MG não se destaca 

como objetivo desta investigação. Porém, há que se registrar alguns dados que nos 

possibilitam a compreensão de como se configura atualmente a Política de Assistência 

Estudantil e, especificamente, a Psicologia como parte determinante da construção desse 

campo. 

O conceito de assistência estudantil, num primeiro momento, remete à ajuda àqueles – 

no caso, os estudantes – que são portadores de “carências” de ordens financeira, familiar, 

social, cognitiva, afetivo-relacional, habitacional e nutricional, entre outras, as quais 

necessitam ser supridas de alguma maneira. Essa ideia de assistência pressupõe que haja, de 

um lado, aqueles que recebem “benefícios” e, de outro lado, aqueles que os concedem. Sob 

esse prisma assistencialista, podemos considerar que a Assistência Estudantil do CEFET-MG 

se originou com a própria criação da Escola de Aprendizes Artífices de Minas Gerais, em 

1910. Afinal, o objetivo desse tipo de escola era acolher (e recolher) os “pobres e desvalidos 

da sorte”, e dar-lhes um ofício, como mencionado anteriormente. 

O exposto corrobora a afirmação de que, durante grande parte da história do CEFET-

MG, as ações de assistência foram marcadas pelo suprimento de necessidades primeiras dos 

estudantes, considerando, inevitavelmente, as condições socioeconômicas do seu público 

associadas às características macroeconômicas e políticas do País. Com isso, registram-se o 

sistema de internato e/ou semi-internato e a alimentação gratuita como os principais 

programas assistenciais presentes nas décadas de 1940, 50 e 60. No ano de 1968, o refeitório e 

o internato são fechados, sob a alegação do Governo de falta de verbas em consequência do 

aumento progressivo do número de estudantes (ALVES, 2005). Merece destaque a observação 

de que, nesse período, a Escola oferecia o ginasial e o colegial (correspondentes a ensino 
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fundamental e médio), de modo que seu público se situava na categoria infanto-juvenil. 

De acordo com dados documentais
10

 do CEFET-MG, em 1966 foi instituído o 

Programa Especial de Bolsas de Estudo (PEBE). A Bolsa PEBE, como ficou conhecida 

internamente, era gerida mediante convênio entre o Ministério da Educação e Cultura, o 

Ministério do Trabalho e Previdência e os sindicatos de trabalhadores. O objetivo desse 

Programa era oferecer apoio financeiro aos trabalhadores sindicalizados e seus dependentes, 

para cobrir “despesas essenciais à educação de nível médio (secundário, industrial, comercial, 

agrícola e normal), inclusive gastos com alimentação, material escolar, vestuário, transporte, 

assistência médica e odontológica” (BRASIL, 1966, Art. 3º). 

Ainda na década de 1960, destaca-se a existência da Caixa Escolar, que era mantida 

por  

doação de funcionários da Escola, de empresas (Krome S.A., Escola de Engenharia 

Kennedy), da cantina da Escola, da cobrança de taxa para o “Exame de 

Suficiência”,(...) da cessão do espaço físico das oficinas para a FIAT S.A., da 

liberação das dependências da Escola para a realização do vestibular da 

Universidade Católica de Minas Gerais (UCMG), hoje PUC Minas. (ALVES, 2005, 

p.92-93). 

 

A partir de seus recursos, a Caixa Escolar oferecia a Bolsa de Trabalho aos estudantes 

de baixa condição socioeconômica, os quais trabalhavam na Escola sem vínculo empregatício. 

A seleção dos estudantes bolsistas era realizada pelo Serviço de Assistência Médica ou pelo 

Serviço de Orientação Educacional. 

Nas décadas de 1960 e 1970, existia, na estrutura organizacional da Escola, a 

Coordenadoria de Orientação Educacional (COE). De acordo com Carlos Alexandrino dos 

Santos
11

, professor aposentado da Instituição e também ex-aluno da Escola na década de 

1960, havia o chefe da COE – Antônio Lúcio Ferreira Blanco – professor de Educação Moral 

e Cívica – que ouvia os estudantes nas demandas relativas principalmente às dificuldades com 

o curso, suprindo, inclusive, com material didático, aqueles que apresentavam baixa condição 

econômica. À época, segundo Carlos Alexandrino, a Escola contava com poucos estudantes e 

todos eram do sexo masculino. 

No ano de 1979, em razão da morte do professor Antônio Blanco, foi designado 

coordenador da COE Reginaldo Dutra Pessanha. (BRASIL, 1979) – professor de Educação 

Moral e Cívica com formação em Psicologia, o qual permaneceu nessa coordenação até o ano 

                                                 
10 Grande parte das informações acerca do histórico da assistência estudantil no CEFET-MG foi retirada dos 

arquivos físicos e eletrônicos da Coordenação de Política Estudantil – campus I. 

11 Informação verbal em 27 jun. 2012. Esta e as demais informações verbais foram consentidas pelos seus 

autores. 
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de 1984. (BRASIL, 1985). 

Segundo relatos
12

 da servidora Vera Lúcia Cardoso – Técnica em Assuntos 

Educacionais, a COE ocupava uma posição de destaque na Escola, pois lá se concentravam as 

informações, atividades e serviços dirigidos ao corpo discente. A maior parte de sua equipe 

era composta por professores contratados e que tinham formação em Pedagogia, em Serviço 

Social ou em Psicologia. 

No que se referia aos programas de apoio financeiro, destaca-se o Programa Bolsa 

Trabalho, instituído nacionalmente em 1972 por meio de decreto, financiado com recursos do 

Governo Federal e destinado a oferecer oportunidades de experiência profissional aos 

estudantes, em instituições públicas ou particulares. À época, os registros financeiros e 

administrativos da Bolsa Trabalho do MEC (como ficou conhecida na Escola) eram 

vinculados ao Departamento de Pessoal da Instituição. Em 1973, o Programa passa a ser 

gerido pela primeira profissional do Serviço Social, juntamente com Técnicos em Assuntos 

Educacionais, todos vinculados à Coordenadoria de Orientação Educacional que realizava o 

acompanhamento dos estudantes bolsistas. 

Alves (2005), ao levantar antecedentes históricos da assistência estudantil do CEFET-

MG, revela que a primeira assistente social a trabalhar na Escola era uma professora de 

Português, cuja formação incluía o Serviço Social. O início de sua atuação data de 1973, 

quando foi alocada na equipe da COE, a qual era composta por duas orientadoras 

educacionais e um psicólogo. A principal função dessa assistente social foi a coordenação do 

Programa Bolsa Trabalho, e sua passagem pelo CEFET-MG se encerrou em 1978. 

Entre as atividades dos profissionais da COE, destacava-se também o trabalho 

denominado Sessões de Orientação Educacional (mais conhecido como Sessões de OE). 

Caracterizadas por contatos semanais realizados em sala de aula, essas Sessões eram dirigidas 

a estudantes das primeiras séries do ensino médio/técnico. As turmas de alunos eram divididas 

e os encontros eram ministrados pelos profissionais da COE, inclusive psicólogos, e por 

estagiários. Segundo Vera Lúcia Cardoso, esses encontros consistiam em promover o 

acolhimento dos estudantes para o meio escolar e se desdobravam em informações sobre o 

funcionamento do CEFET-MG, promoção de eleições dos representantes de turma, 

orientações sobre hábitos de estudo, lazer e realização do acompanhamento do rendimento 

escolar dos alunos
13

. 

O quadro de pessoal da Coordenadoria aos poucos foi se expandindo ao longo da 

                                                 
12 Informação verbal em 27 fev. 2012. 

13 Informação verbal em 27 fev. 2012.  
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década de 1970. Percebe-se que, com trajetórias curtas ou longas, esses profissionais da COE 

foram protagonistas do trabalho de atenção ao estudante na Escola, constituindo parte 

significativa da história da Assistência Estudantil do CEFET-MG. Nos primeiros anos da 

década de 1980, a equipe da COE já começava a esboçar um movimento no sentido de se 

estruturar o trabalho através das especificidades de cada área de atuação. Esse fato se associa 

às discussões acerca da elaboração do Regimento Geral da Instituição que, provavelmente 

diante do processo de crescimento da Escola, se faziam necessárias. 

No ano de 1983, houve a regulamentação da Caixa Escolar, a qual tinha como um de 

seus objetivos arrecadar recursos dos estudantes para financiamento de parte dos programas 

de assistência, tais como bolsas de auxílio financeiro e alimentação. Esses recursos se 

referiam às contribuições vinculadas às matrículas anuais dos estudantes e financiavam a 

maior parte dos programas da assistência estudantil do CEFET-MG, geridos pela Caixa 

Escolar. Somente no ano de 2006 a Direção Geral da Instituição suspendeu essa contribuição 

– atendendo a uma demanda histórica dos estudantes e dos profissionais da Assistência 

Estudantil em defesa do ensino público e gratuito. A partir daí, os programas sociais de 

manutenção do estudante na Escola passaram a ser financiados integralmente com recursos 

próprios da Instituição, através dos repasses do MEC. 

Naquele contexto, em 1984, o Regimento Geral do CEFET-MG é aprovado, trazendo 

profundas reestruturações na dinâmica organizacional da Escola. No bojo da nova 

configuração institucional, a COE regimentalmente deixa de existir, desmembrando-se em 

Seção de Orientação Educacional e Seção de Assistência ao Estudante (SAE). Ao lado da 

SAE e da Seção de Orientação Educacional, foram instituídas também a Seção de Supervisão 

Pedagógica e a Seção de Atividade Cultural e Cívica, todas vinculadas à Divisão de Apoio ao 

Ensino. Esta, por sua vez e entre outras, subordinava-se ao Departamento de Apoio às 

Atividades de Ensino. 

Observa-se que, nesse cenário de refundação da organização, as transformações 

estruturais instituídas promoveram mudanças nas relações entre os trabalhadores e seus pares, 

bem como alterações no sentido do trabalho realizado. Diante desse novo arranjo 

organizacional, a Assistência Estudantil vai se desvencilhando do sentido assistencialista que 

a caracterizou nas décadas anteriores e envida esforços na construção de um conceito mais 

ampliado de assistência. Com um “lugar” formalizado na estrutura da Escola, a Assistência 

Estudantil busca se afirmar como parte necessária na constituição do processo de ensino-

aprendizagem, passando também a se posicionar na defesa dos direitos de igualdade de 

acesso, permanência e conclusão do curso de todos os estudantes. 
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Nesse sentido, o texto referente às atribuições da SAE descritas no Regimento Geral, 

representou algum avanço no significado do trabalho da Assistência Estudantil do CEFET-

MG, conforme excerto: 

 

Art. 42 – À Seção de Assistência ao Estudante compete: 

I – assegurar os instrumentos e condições de assistência ao estudante do CEFET-

MG, assessoramento e apoiando o processo ensino-aprendizagem; 

II – propor a política de assistência psico-social aos educandos, bem como o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas visando subsidiar a sua formulação, 

coordenando e administrando os programas decorrentes; 

III – propor convênio, acordos e outros ajustes com profissionais e entidades 

públicas e privadas visando o cumprimento de suas finalidades; 

IV – diagnosticar e atestar os problemas sociais e psíquicos do corpo discente, tanto 

a nível individual como grupal; 

V – propor e desenvolver programas preventivos, na área de saúde, integrando 

equipe interdisciplinar; 

VI – assessorar a Caixa Escolar; 

VII – prestar assessoria e apoio a outros setores do CEFET-MG na área psico-social. 

(BRASIL, 1984) 

 

Percebe-se que, regimentalmente, a Assistência Estudantil nasce com uma intrínseca 

relação entre aspectos psíquicos e sociais, atribuindo um caráter psicossocial ao trabalho 

direcionado ao estudante. Provavelmente, foi a partir do trabalho que se realizara antes do 

Regimento que já se apontava para um destaque do papel da Psicologia na Assistência 

Estudantil. Conforme relato de servidoras, a ênfase do trabalho inicial da SAE na assistência 

psicológica se deu em razão do maior número de psicólogos (contando com os estagiários). 

Diante de tal fato, cabe-nos inferir que, naquele momento histórico, havia um peso maior 

dado ao campo da Psicologia, no projeto político pedagógico e organizacional da Escola. No 

entanto, essa situação se inverteu, notadamente a partir da segunda metade da década de 1980 

e durante toda a década de 1990, período em que a equipe apresentou um número maior de 

servidoras do Serviço Social. 

À recém-criada Seção de Assistência ao Estudante, composta pelo “braço” assistencial 

da extinta COE, vincularam-se dois psicólogos e duas assistentes sociais. Um desses 

psicólogos revela informações pertinentes ao trabalho de Psicologia desenvolvido no âmbito 

da Assistência Estudantil, no tempo em que atuou na Escola, entre os anos de 1980 e 1987. 

Esse período é particularmente importante, pois corresponde, como visto anteriormente, tanto 

à época que antecedeu a SAE, quanto a que sucedeu sua criação: 

 

Não havia parâmetros para o que fazer, pois a psicologia escolar estava apenas 

começando. Como obrigatório, tinha que dar aulas de "Orientação Educacional" 

para as turmas de primeiro ano. Vários outros profissionais atuavam nessas aulas 

(pedagogos e assistentes sociais). Dei aulas também de "Orientação Profissional" 
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para as turmas de terceiro ano, em parceria com o Serviço de Orientação 

Profissional (creio que esse era o nome). De específico, da minha parte, criei um 

programa de aconselhamento aberto aos alunos e um programa de dinâmicas de 

grupo, ambos opcionais. Sempre procurei ir até os alunos e não esperar que eles 

fossem até a mim. Não tínhamos acesso aos alunos do ensino superior. Tive por 

algum tempo uma colega, Sônia, que saiu antes de mim. Percebia nos alunos um 

nível de stress alto associado ao fato de muitos novos, eles estarem com uma intensa 

carga de estudos e já com um caráter profissional. Na época, o fator socioeconômico 

era bastante preocupante também. Não havia também na época as grandes 

oportunidades de trabalho que com certeza existem hoje para os técnicos. 

(Prof. Adair de Menezes Junior. Informação por mensagem eletrônica, em 24 fev. 

2012). 

 

Ainda no ano de 1984, a SAE contava com profissionais contratados do Serviço Social 

e da Psicologia e recebeu também, em seu quadro de pessoal, a primeira profissional nomeada 

para o cargo de Psicólogo – Maria das Graças Martins de Araújo. Essa servidora, ao integrar a 

equipe da Assistência Estudantil, confirma
14

 que lá atuavam dois psicólogos contratados como 

professores. Segundo ela, um deles realizava atividades de orientação profissional com os 

estudantes concluintes, com o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho; o outro 

psicólogo (a bem da verdade, uma psicóloga) atuava em atividades que se articulavam com os 

aspectos sociais e educativos atinentes ao processo de ensino-aprendizagem, numa 

perspectiva mais global da Psicologia Educacional. Registra-se ainda que os atendimentos 

individuais realizados com estudantes não eram de cunho clínico. Diante da saída dos 

profissionais contratados, a partir de 1987, a referida servidora se tornou a única psicóloga da 

SAE até o ano de 1998; sua saída da equipe se deu no ano de 2001. 

Em 1989, destaca-se que Vera Lúcia Cardoso – pedagoga vinda da Seção de 

Orientação Educacional passa a integrar a equipe da SAE. Essa profissional, juntamente com 

a psicóloga da Assistência Estudantil, conduziu, entre outros trabalhos, o acompanhamento 

aos alunos concluintes. Tal atividade, de caráter extracurricular, foi desenvolvida durante 

grande parte dos anos de 1990 e, resumidamente, consistia em atender demandas dos alunos 

relativas à preparação para o mercado de trabalho. Após sensibilização dos coordenadores de 

curso, a essas servidoras era concedido espaço em sala de aula para o levantamento dos temas 

de interesse dos estudantes, no que respeita ao ingresso no mundo do trabalho. A partir das 

temáticas coletadas, profissionais de fora da Escola eram convidados a ministrar pequenos 

cursos aos alunos. 

Nesse mesmo ano de 1989, implantaram-se os Programas de Manutenção (atualmente 

Bolsa Permanência) e Auxílio Emergencial (hoje Bolsa Emergencial) financiados pela Caixa 

Escolar, ambos destinados a conceder apoio financeiro aos estudantes de baixa condição 

                                                 
14 Informação verbal em 23 fev. 2012. 
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socioeconômica. Quanto às ações sociais direcionadas a esse mesmo público, a SAE, desde 

sua criação até o final da década de 1980, implementou e executou programas financiados 

pela União, tais como o Banco do Livro e o empréstimo de materiais didáticos. O Programa 

Merenda Escolar também foi instituído nesse período, financiado com recursos da própria 

Instituição, da Caixa Escolar, dos estudantes, da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) 

e do Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE). Vale destacar que o Programa 

Merenda Escolar funcionava muito precariamente, sem estrutura e em espaço físico 

inadequado, sendo que as refeições eram preparadas por algumas cozinheiras contratadas, que 

também contavam com a ajuda de estudantes no preparo da alimentação
15

. 

Na segunda metade da década de 1980 e início da década de 1990, houve ampliação 

da equipe de Assistência Estudantil, sobretudo de servidoras do Serviço Social. Com isso, 

permitiram-se a implantação e manutenção de ações socioeducativas que objetivavam a 

discussão de temáticas pertinentes à formação integral do estudante nas áreas afetivo-sexual, 

na prevenção ao uso/abuso de drogas e na formação para o trabalho. Por outro lado, durante 

toda a década de 1990, os programas de bolsas, de alimentação escolar e material didático 

sofreram decrescente investimento do Governo Federal, chegando-se à manutenção exclusiva 

dos mesmos com recursos advindos dos próprios estudantes. Como consequência disso, a 

administração e parte da execução dos programas foram transferidas para a Caixa Escolar, o 

que torna insuficientes os recursos para tratamento adequado da demanda. 

O atendimento psicossocial, por sua vez, consolida-se como um trabalho que contribui 

para a permanência do estudante na Escola e para o aumento da qualidade de vida dele, 

constituindo-se também como espaço referenciado pela Instituição para atuação da Psicologia, 

no atendimento ao corpo discente. As demandas por acompanhamento psicológico eram 

provenientes principalmente das inúmeras entrevistas socioeconômicas realizadas pelas 

assistentes sociais nos diferentes programas existentes à época: isenção de taxa de inscrição 

dos processos seletivos e/ou vestibulares, isenção de taxa de matrícula, seleção para as bolsas, 

para o restaurante escolar e para o curso Pró-Técnico. A entrevista socioeconômica é um 

instrumento que, no contexto da Assistência Estudantil, julgamos que pode ser considerado 

clínico, enquanto técnica – que permite uma aproximação de várias dimensões da realidade do 

estudante e de sua família, inclusive de ordens psíquica e emocional. A categoria social, 

                                                 
15 No ano de 1985, houve reforma de um pequeno espaço físico destinado ao Programa de Alimentação, 

mantido pela Caixa Escolar. A participação dos estudantes nesse restaurante se dava mediante análise 

socioeconômica e, em razão do pequeno espaço físico e/ou de recursos financeiros, o número de atendidos 

era inferior à demanda. Com algumas variáveis, essa situação basicamente se manteve até a inauguração de 

um novo restaurante em 2010. 
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portanto, é concebida para além da colocação do sujeito em determinada classe, ou nível, 

medidos pela quantidade de valores materiais. 

Os limites tênues entre o social e o psíquico são considerados pela equipe da 

Assistência Estudantil como passíveis de intervenção coletiva, com o intuito de não 

fragmentar o sujeito em compartimentos estanques. Faz-se necessário registrar que, 

independentemente de o estudante ser selecionado ou não para qualquer desses programas, o 

trabalho de atendimento psicossocial é dirigido a todo o corpo discente, mesmo àqueles que 

não apresentam solicitação de apoio financeiro. Fora do âmbito dos programas oferecidos pela 

Assistência Estudantil, a demanda por atendimento psicossocial, desde essa época, tem se 

dado também por busca espontânea ou por encaminhamento de professores ou de 

profissionais de outros setores, possibilitando assim intervenções em que se articulam os 

aspectos psicológicos e as práticas pedagógicas mais amplas adotadas na Escola. 

Ainda nesse período, do final dos anos de 1980 e dos anos de 1990, houve a criação 

das unidades do CEFET-MG no interior do Estado: Leopoldina (1987), Araxá (1992) e 

Divinópolis (1994). A administração da Assistência Estudantil nessas unidades era 

centralizada em Belo Horizonte (campus I) e a execução era local, com quadro de pessoal 

instável e precário. 

Destaca-se, no ano de 1997, a reelaboração do Programa Bolsa Trabalho do MEC 

(extinto em 1988), que, baseando-se em mudanças nas legislações pertinentes à realização de 

trabalho de jovens, passou a ser denominado Programa Bolsa de Complementação 

Educacional. O objetivo desse Programa, existente até os dias atuais, é conceder apoio 

financeiro continuado e complementação de aprendizagem mediante desenvolvimento de 

atividades e/ou de projetos afins aos conhecimentos teóricos do curso em que o estudante 

esteja matriculado. Ressalta-se que a participação de psicólogos da Assistência Estudantil 

nesse Programa se intensifica nas décadas seguintes. 

Em 1999, foi criada a SAE do campus II, que administrava, em conjunto com a SAE 

do campus I, programas de bolsas destinados aos estudantes da graduação. Somente no ano de 

2009 houve a implementação da Assistência Estudantil naquela unidade, por meio da 

inauguração do restaurante estudantil para atendimento universalizado, incremento dos 

programas de bolsas e instituição do programa de acompanhamento psicossocial. Tais 

atividades são dirigidas tanto aos estudantes dos níveis técnicos quanto aos de graduação do 

campus. 

Na década de 2000, importantes fatores e conquistas marcaram a história da 

Assistência Estudantil do CEFET-MG. Em 2004, houve a extinção, em âmbito nacional, das 
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caixas escolares; o financiamento dos programas de Assistência Estudantil passa, então, a ser 

assumido pela própria Instituição. Em seguida, ainda no ano de 2004, através de resolução do 

Conselho Diretor, aprova-se o Regulamento da Política de Assuntos Estudantis do CEFET-

MG, gerida por uma coordenação própria – Coordenação Geral de Desenvolvimento 

Estudantil (CGDE). Fruto de intensas reivindicações dos profissionais da Assistência 

Estudantil, tal Política traz a consolidação e o reconhecimento do trabalho que há anos já se 

desenvolvera e, principalmente, marca a institucionalização da Assistência Estudantil de 

qualidade como direito dos estudantes à permanência na Escola. Nesses termos, a Instituição 

efetivamente assume o financiamento dos programas de assistência, através de recursos em 

seu orçamento destinados a esse fim. 

No que tange à estrutura organizacional e de funcionamento político, cada Unidade do 

CEFET-MG deve compor uma Coordenação de Política Estudantil com atribuições executoras 

e propositoras da Assistência Estudantil. Desse modo, cada Coordenação desenvolve suas 

atividades referenciadas pelos direitos de igualdade de acesso à escola, à permanência e à 

formação integral, conforme descrito nos princípios da Política de Assuntos Estudantis: 

 

Art. 2º - A Política de Assuntos Estudantis do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais obedecerá aos princípios de:  

I. Gratuidade do ensino;  

II Igualdade de condições para acesso e permanência no CEFET-MG;  

III. Formação ampla direcionada ao desenvolvimento integral dos estudantes;  

IV. Garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade 

estudantil;  

V. Orientação humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania;  

VI. Defesa da justiça social e eliminação de todas as formas de preconceitos;  

VII. Pluralismo de ideias e reconhecimento da liberdade como valor ético central;  

VIII. Integração com as atividades fins da Instituição: ensino, pesquisa e extensão. 

(CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, 

2004). 

 

Em relação à organização das atividades, a Política de Assuntos Estudantis desenvolve 

seus programas, projetos e ações em torno de dois principais eixos: o da permanência do 

estudante na escola – na oferta de bolsas de apoio financeiro, alimentação subsidiada e 

acompanhamento psicossocial – e o da formação integral – por meio de atividades 

socioeducativas que visam a melhoria da qualidade do ensino. O público prioritário dos 

programas de bolsas são os estudantes que comprovadamente apresentam baixa condição 

socioeconômica. Os demais programas e atividades são dirigidos a todos os estudantes, dos 

níveis médio/técnico e da graduação. 

A partir da aprovação da Política de Assuntos Estudantis até o final da primeira década 
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dos anos 2000, houve ampliação gradativa dos investimentos e do atendimento aos estudantes 

nos programas de permanência. Em razão do aumento do número de cursos e Unidades de 

ensino demandando ampliação proporcional de recursos financeiros e de pessoal para a 

execução da Política, houve também a recomposição e/ou a criação das equipes
16

 das SAEs 

nas unidades de Belo Horizonte, Leopoldina, Araxá, Divinópolis, Timóteo, Varginha, 

Nepomuceno e Curvelo. Tal expansão do quadro de pessoal e dos investimentos no campo da 

Assistência Estudantil no CEFET-MG só foi possível mediante a disponibilização de recursos 

do Governo Federal, que buscou priorizar investimentos tanto nas políticas sociais quanto no 

incremento e expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do 

País. 

Atualmente, o investimento nos programas de permanência da Política tem 

apresentado aumento progressivo. Registra-se, por exemplo, a implantação de restaurante 

estudantil na Unidade Varginha, em 2013, além dos já instalados em Belo Horizonte, Araxá, 

Divinópolis e Curvelo. Os programas, projetos e ações atinentes ao eixo da formação integral 

também têm apresentado avanços em todas as Coordenações de Política Estudantil, 

fomentando, em articulação com outros setores da Escola, a discussão de temáticas 

pertinentes ao público juvenil. Entende-se por temáticas juvenis as questões referentes às 

relações afetivo-sexuais, de gênero, identidade de gênero, raça/etnia, formação para o trabalho 

e uso de álcool e outras drogas, que necessariamente estão implicadas nas relações do 

contexto escolar e no processo de ensino-aprendizagem propriamente dito. 

Segundo relatórios de gestão da CGDE (2005 a 2012), há que se ressaltar que, a 

despeito de todas as adversidades de ordem econômica e administrativa – tanto dos diferentes 

momentos políticos das gestões da Escola quanto das macropolíticas de governo –, os 

programas de permanência e socioeducativos desenvolvidos pela Assistência Estudantil do 

CEFET-MG têm contribuído significativamente para a redução da evasão e da retenção dos 

estudantes atendidos, bem como para a melhoria da qualidade do ensino. 

No ano de 2012, registra-se uma mudança na estrutura organizacional da Instituição 

(Resolução CD 049, de 03/09/2012), na qual a Coordenação Geral de Desenvolvimento 

Estudantil passou a denominar-se Secretaria de Política Estudantil (SPE), vinculando-se 

diretamente à Diretoria Geral. Essa estrutura fez com que as SAEs se tornassem 

Coordenações de Política Estudantil (CPEs), localizadas, como já estavam, nas diversas 

unidades da Escola. A SPE, nesse novo contexto, é composta por três áreas: Coordenadoria do 

                                                 
16 No Apêndice E encontra-se a atual caracterização do quadro de pessoal das equipes locais de Assistência 

Estudantil em cada unidade do CEFET-MG. 
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Programa de Alimentação Estudantil, Coordenadoria dos Programas de Bolsas e de 

Acompanhamento Psicossocial e Coordenadoria dos Programas de Acesso e Temáticas das 

Juventudes. As Coordenadorias assim dispostas correspondem não só ao incremento e à 

qualificação dos programas historicamente consolidados pela Assistência Estudantil, mas 

também à criação de novos programas que são importantes para o cumprimento dos princípios 

e objetivos da Política de Assuntos Estudantis, relacionados a  

 

assegurar aos estudantes a igualdade de oportunidade no exercício das atividades 

acadêmicas, fomentando a permanência na perspectiva da inclusão social, 

contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes. (CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, 2012h). 
 

A formalização da Política de Assistência Estudantil no CEFET-MG e suas práticas 

coadunadas com o princípio dos direitos do estudante à permanência na Escola e à formação 

integral, com vistas à conclusão de seu curso, se destacam no conjunto das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES)
17

 do País. Desde a década de 1990, a Assistência 

Estudantil do CEFET-MG tem participado dos encontros do Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) das IFES. Vale lembrar que cada 

instituição federal tem autonomia para criar e gerir sua própria política de assistência 

estudantil; diante disso, os encontros do FONAPRACE objetivam cambiar experiências com 

vistas à construção de uma política nacional nesse campo. Em 2010, como resultado dos 

esforços envidados na construção de tal política, o Governo Federal publicou decreto que 

dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Tal documento 

representa uma conquista dos profissionais representados pelo FONAPRACE, relativa ao 

alcance do caráter de Política de Estado da assistência estudantil. 

No bojo dos avanços das políticas nacional e local de assistência ao estudante, o 

trabalho de Acompanhamento Psicossocial do CEFET-MG se fundamenta na relevância do 

bem-estar psíquico como fator facilitador da permanência do estudante na Escola, inserindo-

se no conjunto de ações que compõem os processos educacionais que estruturam a formação 

integral dos estudantes. A participação nessa atividade se dá mediante encaminhamentos 

formais ou informais de educadores e também pela procura espontânea dos próprios 

estudantes que apresentam dificuldades de ordem emocional que comprometem seu 

desempenho acadêmico. 

                                                 
17 No ano de 1972, o CEFET-MG, ainda como escola técnica, passou a oferecer cursos superiores mediante 

decreto-lei que autorizava a implantação desse nível de ensino nas escolas da RFET. Desde a década de 1990, 

o CEFET-MG tem sido representado nos fóruns de discussões referentes às universidades, ainda que não 

esteja vinculado à Secretaria de Educação Superior do MEC. 
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Isso posto, vale destacar que o Programa de Acompanhamento Psicossocial não se 

caracteriza como atendimento clínico, na perspectiva do tratamento psicoterápico. O papel do 

psicólogo nesse Programa objetiva contribuir para a promoção da saúde mental na Escola, 

com ênfase na prevenção de transtornos psíquicos e encaminhamentos cabíveis, em casos que 

demandam tratamento psicoterapêutico e/ou psiquiátrico. 

Numa perspectiva mais ampla de atuação, pautada pelos princípios basilares da 

Assistência Estudantil, as ações da Psicologia devem ser pensadas necessariamente em termos 

relacionais. Isso quer dizer que os sintomas ou “problemas” educacionais não são atributos do 

aluno: tanto os sujeitos-estudantes quanto a Instituição estão implicados num processo de se 

autoconstituírem historicamente, o qual aponta para uma subjetividade relacional. 

No capítulo seguinte, trataremos das concepções de subjetividade e de educação – 

mais especificamente da educação profissional tecnológica – para a compreensão das 

articulações existentes entre estudantes e instituição. 
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3 DAS RELAÇÕES ENTRE ESCOLA E SUBJETIVIDADES 

 

Neste capítulo, abordaremos as associações necessárias entre Escola e subjetividades, 

de maneira a lançar luz sobre os diversos níveis segundo os quais se tem organizado 

historicamente essa relação que aflora no estudante. Com esse propósito, dividimos a 

exposição em seções que contemplam a) aspectos da pedagogia histórico-crítica, b) da 

educação profissional e tecnológica, c) da psicossociologia no contexto da educação 

profissional e d) da subjetividade sob a perspectiva histórico-cultural. 

 

3.1 Educação e pedagogia histórico-crítica 

 

Falar em educação, como é sabido, significa falar em seres humanos: a existência da 

educação somente é possível entre pessoas. A obviedade dessa afirmação nos apressa a 

associar educação como o processo de transmissão de conhecimentos, saberes, normas e 

valores entre as pessoas. No todo, essa definição não está incorreta; no entanto, interessa-nos 

compreender por que nos educamos e como nos educamos. A tentativa de buscarmos a 

radicalidade do ato de educar, no sentido de nos aproximarmos de sua raiz, necessariamente 

nos conduz à radicalidade humana, ao processo pelo qual nos humanizamos. 

Numa acepção mais ampla, a educação 

 

refere-se ao conjunto de influências do meio sócio-histórico sobre os indivíduos, que 

levam-nos a adquirir ou fazer sair de si as características próprias do ser humano 

(atividade, sociabilidade, consciência, liberdade e universalidade), diferenciando-os 

dos animais. (EVANGELISTA & MACHADO, 2000, p.118) 

 

Freire (2010) afirma que o caráter essencialmente humano da educação se fundamenta 

nas condições reflexiva e histórica próprias do homem. Entre os animais, somente o ser 

humano é capaz de ter consciência de si, de agir no mundo com intencionalidade e refletir 

sobre suas ações. Nesse sentido, consciência de si, ação e reflexão implicam intervenção do 

homem no mundo, para que suas necessidades sejam atendidas mediante sua condição de ter 

consciência do tempo. 

Desse modo, o homem faz história por sua capacidade de transformar o seu contexto e, 

ao fazê-lo, transforma a si mesmo através da sua própria criação. Esse processo de saber a 

própria consciência e saber da sua intencionalidade no mundo engendra no homem a 

consciência de que ele é um ser inconcluso, pois está sempre se fazendo ou se produzindo. É 
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justamente por se encontrar na condição de inacabado que o ser humano se educa. Portanto, 

esta é a raiz da educação: o homem pode fazer uma autorreflexão de que é inacabado. 

(FREIRE, 2010). 

Nesses termos, a educação tem um caráter permanente e recobre todos os indivíduos, 

não havendo seres educados e não educados. Somos todos seres da práxis, uma vez que “ação 

e reflexão, constituintes inseparáveis da práxis, são a maneira humana de existir” (FREIRE, 

2010, p.17). Essa noção de práxis que buscamos definir refere-se ao conceito de trabalho 

enquanto categoria antropogênica, que é a ação, a atividade humana sobre a natureza 

biofísica. O ato de produzir, de trabalhar, de agir sobre a natureza só é possível por ser 

educativo. Em suma, o trabalho é educativo, e a educação se dá em razão da capacidade 

humana de trabalhar, de produzir, de agir, de transformar o seu contexto. 

É precisamente ao tomar a educação como práxis que a historicidade produzida pelos 

homens, ao se constituírem como humanos, pode ser nomeada como cultura. Somos seres 

históricos e, portanto, somos seres culturais, isto é, produzimos formas de estar no mundo 

mediadas por relações sociais. Daí, quando falamos em educação, nos referimos a 

consciências concretas e não a consciências abstratas – ou seja, são as pessoas que se 

relacionam concretamente e se educam simultaneamente num processo histórico-cultural. 

Essa concepção mais global de educação nos dá elementos para afirmar que ela é um 

modo de intervenção no mundo no sentido integral da existência humana. Num sentido mais 

restrito, como a sociedade se organiza por agrupamentos sociais dos mais diversos, os agentes 

educativos são, na mesma medida, diversos. Assim, a família, a igreja, a escola, o local de 

trabalho e outras formas de associação também educam através de suas práticas, visando 

influenciar um certo modo de ser e estar no mundo que correspondam às suas finalidades. 

A educação, portanto, como práxis e como prática social, só se concretiza por uma 

pedagogia que corresponda aos seus objetivos. Desse modo, a pedagogia é entendida como o 

método ou a maneira pela qual os indivíduos serão “conduzidos” e inseridos na cultura de 

uma dada sociedade. Daí, a pedagogia que viabiliza a educação é também uma prática social, 

marcada pelas relações sociais dos contextos que lhes correspondem. 

No que tange à educação escolar, esta se diferencia do conceito mais ampliado de 

educação, porém a escola não se restringe aos processos educativos ocorridos intramuros. A 

educação escolar ou educação formal propriamente dita se organiza, mediante leis específicas, 

por períodos, séries ou módulos, com a finalidade de garantir o acesso de novas gerações ao 

saber sistematizado, ao saber científico, produzidos pelas relações sociais (SAVIANI, 2008). 

A pedagogia escolar, por sua vez, possibilita o acesso a esses saberes; interessa à pedagogia a 
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questão dos métodos e dos processos educativos contidos na complexa relação entre ensino e 

aprendizagem. 

Percebe-se que a pedagogia é elemento fundamental nas relações que se estabelecem 

em torno do processo dinâmico de acesso ao conhecimento, pois conduz a forma e a maneira 

como os saberes são apreendidos e aprendidos. Mais ainda: a pedagogia, enquanto prática 

social, não está desvinculada dos processos sociais mais amplos ocorridos nos contextos 

extramuros da escola. Pode-se então afirmar que uma prática pedagógica se estabelece no 

interior de uma organização escolar enquanto elemento balizador de uma educação voltada 

para a assimilação de conhecimentos científicos que vão sendo acumulados pela humanidade; 

ao mesmo tempo, essa prática pedagógica se vincula aos processos produtivos, econômicos, 

históricos e culturais pertencentes a uma sociedade.  

A educação é essencialmente um ato de conhecimento e de tomada de consciência de 

si e dos outros. Educação, por si só, não liberta nem aprisiona os indivíduos das amarras da 

sociedade (FREIRE, 2008); o ato pedagógico, por sua vez, contém um ato político, uma 

intencionalidade, conduz o indivíduo a acessar o conhecimento de uma determinada forma. O 

outro lado da moeda é que o ato político, por não ser neutro, também contém um ato 

pedagógico. Daí, educação e práticas pedagógicas não são meros conceitos abstratos que 

pairam sobre os processos sociais – ao contrário, estão imbricados nos processos sociais e, 

portanto, são atos políticos. 

No que tange à educação escolar, que se destaca como objeto de interesse para esta 

investigação, sua definição envolve a questão do conhecimento sistematizado. Não nos cabe 

aqui discorrer acerca da história da escola nas sociedades ocidentais; no entanto, ressaltamos a 

origem grega da palavra escola, que designava o “lugar do ócio” (SAVIANI, 2008). Isso quer 

dizer que somente os homens livres tinham tempo para a escola, como forma de se ocuparem; 

os escravos, por sua vez, se educavam pelo processo de trabalho [tripalium]. Nota-se, na sua 

origem, que a educação escolar tinha a função de alimentar o espírito de quem dispunha de 

tempo e de recursos para o ócio. Nas sociedades modernas ocidentais, o “lugar” da educação 

se desloca para outra instância, assumindo importância de primeira ordem. Essa inversão 

ocorre na medida em que as mudanças trazidas pelo desenvolvimento das tecnologias 

industriais são apropriadas pelos sistemas capitalistas, através dos quais ciência e 

conhecimento são transformados em potência material – pragmática e tecnicista. 

No sistema econômico de acumulação capitalista, o qual depende de uma estrutura 

organizada em classes sociais, os processos educativos e as práticas pedagógicas que os 

efetivam se tornam muito mais complicados. No capitalismo, enquanto sistema econômico 
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fundamentado nas ideias neoliberais de livre concorrência, da primazia do mercado sobre o 

Estado e do individual sobre o coletivo, a educação e a escola são “ferramentas” 

indispensáveis para a manutenção de sua ideologia e de sua lógica de estratificação de classes. 

A esse respeito, surgiram várias críticas sobre a educação escolar como reprodutora das 

relações sociais de produção, muitas delas influenciadas pelo movimento de maio de 1968, na 

França. Esse movimento foi organizado por jovens que pretendiam realizar uma revolução 

cultural que abrangesse as transformações das bases da sociedade, inclusive educacional, em 

oposição aos regimes autoritários e suas pedagogias correspondentes. 

A expressão pedagogia histórico-crítica foi cunhada em 1984 por Dermeval Saviani 

para designar um tipo de teoria que compreenda a questão educacional com base no 

desenvolvimento histórico objetivo (SAVIANI, 2008). Concebida a partir dos aportes teóricos 

do materialismo histórico dialético de Karl Marx, a realidade educacional para tal pedagogia é 

entendida através do desenvolvimento material e da determinação das condições materiais de 

existência humana. Tal pedagogia é crítica porque se contrapõe às tendências pedagógicas que 

se colocam acima das determinações sociais, concebendo uma educação humanística 

desvinculada dos contextos macrossociais – como, por exemplo, as pedagogias humanistas 

tradicionais ou modernas. Ainda entre essas pedagogias, podemos destacar a de cunho 

tecnicista, surgida na época dos governos militares mas ainda presente nos dias de hoje, e 

fundamentada nos modelos de eficiência, produtividade e racionalidade, o que a torna 

fortemente influenciada pelos processos produtivos industriais e empresariais. Para esse tipo 

de pedagogia existe uma educação por inculcação que a sustenta e que, no sistema capitalista, 

serve para reproduzir as relações de exploração do capital sobre o trabalho. Dessa maneira, a 

crítica se coloca diante desse modelo pedagógico, em que a escola serve de reprodução dos 

interesses do capital. 

Para o mesmo autor, trata-se também de uma abordagem histórica, pois as 

contradições existentes nas relações sociais e que abrangem o próprio sistema capitalista 

permitem que, além de reprodutora, a educação escolar também interfira na sociedade, 

podendo contribuir para a sua mudança. A educação escolar compreende, então, o educando 

como um ser concreto, resultante de múltiplas relações sociais e, consequentemente, sempre 

em processo de educação. Com isso, a escola tem um papel fundamental de ofertar às novas 

gerações os saberes sistematizados que são modelados a partir das relações sociais. A 

pedagogia escolar, por sua vez, possibilita o acesso a esses saberes, pois a escola é um espaço 

de reprodução das práticas sociais mais amplas, mas também interfere sobre a sociedade, 

podendo contribuir para a sua transformação. A pedagogia histórico-crítica também pode ser 
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denominada de pedagogia concreta ou pedagogia dialética, termos que destacam suas 

características epistemológicas e metodológicas mais distintivas diante de outras propostas. 

Saviani (2008) denomina de pedagogia crítico-reprodutivista essa visão acerca da 

escola como reprodutora do ideário capitalista. Segundo ele, de fato, a educação escolar se 

coloca em função de reproduzir os interesses do capital em detrimento dos interesses do 

trabalho e dos trabalhadores. No entanto, a educação não se restringe a esse papel: apesar de 

ser determinada pela sociedade e pelos processos de produção vigentes, nessa determinação 

cabe uma ação recíproca: dialeticamente, o determinado também age, por certo, sobre o 

determinante. Diante desse quadro, a pedagogia histórico-crítica, ao introduzir a dialética para  

discutir as questões educacionais, situa a escola como espaço no qual se compreende o 

desenvolvimento histórico da sociedade. Nesse ponto, lembra-nos Freire (2008) que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo, 

 

intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou 

aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o 

seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma 

ou só outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da 

ideologia dominante. (FREIRE, 2008, p.98). 

 

Em face do exposto, há uma convergência na concepção da educação como um 

fenômeno social, que se desenvolve no tempo, histórica e dialeticamente, se inserindo no 

processo mais amplo de produção material da existência humana. Em outros termos, a prática 

educativa escolar possui uma estreita vinculação com os processos educativos constitutivos do 

processo de trabalho. 

Arroyo (1991) contribui ainda mais para essa discussão, ao reafirmar que os vínculos 

existentes entre trabalho e educação devem partir da perspectiva de trabalho como produção e 

reprodução humana na história. Dessa forma, a relação entre trabalho e educação deve se dar 

para além do econômico, de maneira que o ato educativo não se limite à qualificação 

necessária para se inserir no mercado de trabalho ou para contribuir com os avanços da 

ciência e a incorporação desta na produção. 

Nessa perspectiva, Arroyo (1998) propõe que as análises da relação trabalho e 

educação encontrem um objeto comum, que é a teoria pedagógica. Para esse autor, essa teoria 

é o campo no qual se constituem os processos da formação humana, pois a ação pedagógica 

ocorre em todos os tempos e espaços em que ocorrem o fenômenos educativos, dentro e fora 

da escola. Tal proposta de alargamento da ação educativa conduz-nos à centralidade do 

trabalho, na raiz do processo constitutivo e formador do ser humano enquanto gênero. 
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3.2 Educação Profissional e Tecnológica 

 

Conforme brevemente exposto acima, as alterações ocorridas na legislação do que se 

denomina Rede Federal de Educação Tecnológica no Brasil reafirmam que é possível 

identificar a disputa entre capital e trabalho como elemento norteador na concepção das suas 

políticas. São processos regulatórios que, em seu conjunto, revelam a coexistência de 

movimentos hegemônicos e contra-hegemônicos que buscam incessantemente aproximar-se 

da realidade. A bem da verdade, a história dessa Rede acompanha a própria constituição 

histórica dos processos produtivos do país, em seus diferentes momentos, no decorrer deste 

último século. Até então, na forma da lei, constata-se a difícil superação da dualidade 

estrutural existente entre a educação básica e a educação profissional (KUENZER, 2000). 

Ainda que com avanços, as políticas públicas para a educação profissional e tecnológica 

concorrem com as legislações específicas do ensino médio e do ensino superior, mantendo-se 

uma estrutura para a formação geral, no eixo propedêutico, e outra estrutura para a formação 

profissional e tecnológica, no eixo da formação para o trabalho, ciência e tecnologia. 

Daí decorrem as primeiras indagações: o ensino médio e o ensino superior não 

formam para o trabalho? A educação profissional técnica de nível médio e a educação 

tecnológica de nível superior formam profissionais para que tipos de trabalho, e que formação 

cidadã oferecem ao sujeito? Quais são as concepções de trabalho existentes entre os dois tipos 

de formação? Quando essas concepções divergem ou convergem em suas proposições? Sabe-

se que essas indagações estão no bojo das disputas entre capital e trabalho que, 

historicamente, compõem a estrutura social mais ampla da qual a educação faz parte. São as 

questões que nos fazem pensar mais detidamente acerca do que se denomina o “profissional” 

e o “tecnológico” que fazem a diferenciação entre os tipos de educação.  

De início, faz-se necessário registrar, ainda que brevemente, que o campo da educação 

profissional nos possibilita uma abordagem que compreende duas modalidades distintas 

(CATTANI, 2000). A primeira caracteriza a educação profissional no sentido operacional, 

como uma preparação para o mercado de trabalho e atendendo às demandas empresariais. 

Uma outra modalidade evidencia os complexos vínculos entre educação e trabalho, 

relacionando-os necessariamente aos processos sociais e políticos que os constituem. De 

qualquer maneira, entendemos que o campo da educação profissional e tecnológica 

compreende uma abordagem da constante articulação entre educação e trabalho, que 

indubitavelmente também se expressa entre as diferentes modalidades que a analisam. 
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De maneira genérica, o conceito de formação profissional para atender às demandas 

do mercado de trabalho se aproxima da formação meramente técnica, que se efetiva em 

treinamento do trabalhador para o domínio da execução de tarefas e atividades do setor 

produtivo. A educação profissional, nesse sentido, contribuiria para a concepção que se 

polariza entre trabalho manual e prático, de um lado, e trabalho intelectual e teórico, de outro. 

Em outros termos, haveria uma educação profissional para aqueles que executam o trabalho e 

uma outra educação, não profissional, para aqueles que pensam sobre o trabalho. A dicotomia 

existente entre concepção e execução do trabalho, marca inconfundível do sistema taylorista, 

ainda se faz muito presente na atualidade, tanto no senso comum quanto nas proposições de 

educação escolar, sobretudo numa sociedade classista como a brasileira. 

Numa outra perspectiva, entende-se o trabalho no sentido ontológico, ou seja, como 

um processo que integra, ao mesmo tempo, a totalidade do esforço físico (muscular) e esforço 

mental (intelectual) do trabalhador, sem dicotomizá-los. Tal totalidade está na própria origem 

da constituição do humano através do trabalho, uma vez que, ao modificar a natureza de 

acordo com suas necessidades, o homem antecipa mentalmente suas intenções e objetivos de 

sua apropriação (MARX, 2004). Nesse sentido, a função intelectual está contida no trabalho 

manual e, por outro lado, a função intelectual não se faz sem a prática. A separação entre 

trabalho prático e trabalho intelectual, que alude à distinção que se fazia entre a práxis e a 

techné gregas, é um produto histórico-social, portanto podendo ser desconstruída para se 

viabilizar um outro tipo de projeto societário. 

O termo “tecnológica” vem justamente avançar nesse conceito de educação 

profissional, buscando incorporar uma noção de tecnologia que abranja os processos sociais e 

culturais nos quais ela é construída. Diminui-se a ênfase, muitas vezes comum nas instituições 

de educação tecnológica, à importância do ensino para, com, e da tecnologia, em benefício de 

um processo que lida com a tecnologia a serviço do ensino e com o ensino sobre a tecnologia. 

De acordo com Oliveira (2000), o conceito de tecnologia passa pelos seguintes 

entendimentos: 

 

 produtos da ação humana, historicamente construídos, expressando relações 

sociais das quais dependem, mas que também são influenciadas por eles. Assim, 

os produtos e processos tecnológicos são considerados artefatos sociais e 

culturais, que carregam consigo relações de poder, intenções e interesses 

diversos;  

 artefatos mediadores da interação social e cognitiva do ser humano com as bases 

materiais da sociedade;  

 recursos que, se de um lado não possuem características do sagrado – de poder 

infinito e perene –, que demandaria celebração, de outro, também não são 

artefatos destituídos de cultura e criados apenas para serem consumidos e 
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trocados como mercadoria. (OLIVEIRA, 2000, p.42) 

 

Diante disso, a educação tecnológica remete-nos à terminologia marxista de politecnia. 

Diferentemente de uma definição relativa a múltiplas técnicas, a politecnia, do ponto de vista 

pedagógico, está associada à crítica ao dualismo ensino geral versus ensino profissional e 

recoloca a centralidade do trabalho como um princípio educativo. Desse modo, 

 

politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Está 

relacionada aos fundamentos das diferentes modalidades de trabalho e tem como 

base determinados princípios, determinados fundamentos, que devem ser garantidos 

pela formação politécnica. Por quê? Supõe-se que, dominando esses fundamentos, 

esses princípios, o trabalhador está em condições de desenvolver as diferentes 

modalidades de trabalho, com a compreensão do seu caráter, da sua essência. 

(SAVIANI, 2003, p.140). 

 

A concepção politécnica se fundamenta na superação dicotômica entre trabalho 

manual e trabalho intelectual, compreendendo uma proposta de formação omnilateral ou 

educação / formação integral. Do latim omnis, “tudo” e latus, “lado”, a formação omnilateral 

não significa uma formação em tudo, mas se volta para uma consideração integral do ser 

humano. De acordo com Aranha (2000a), essa abordagem permite o desenvolvimento das 

potencialidades humanas a partir da relação dialética entre teoria e prática, incrementando as 

ciências, as humanidades, as artes e a educação física na formação do educando. O caráter 

omnilateral da proposta possibilita, enfim, a expansão das individualidades nas dimensões 

intelectuais, afetivas, estéticas e físicas, com vistas a uma real emancipação humana. 

Para Frigotto (1991), a omnilateralidade se contrapõe ao homo oeconomicus, que é 

educado e treinado para desenvolver traços funcionais específicos ao mercado a que se destina 

sua formação. Para esse autor, 

 

a concepção de omnilateralidade do homem centra-se na apreensão do homem 

enquanto uma totalidade histórica que é, ao mesmo tempo “natureza”, 

individualidade e, sobretudo, relação social. Uma unidade na diversidade física, 

psíquica e social; um ser de necessidades imparativas (mundo da necessidade 

material) em cuja satisfação se funda suas possibilidades de crescimento em outras 

esferas (mundo da liberdade). (FRIGOTTO, 1991, p.268). 

 

A perspectiva politécnica pressupõe a formação de um novo homem, mediante práticas 

educativas que rompam com o ideário capitalista no qual se estruturam as relações de 

alienação, de expropriação da força de trabalho e dos saberes dos trabalhadores e, em última 

análise, “de exclusão da vida em seu conjunto” (FRIGOTTO 1991, p.272). O rompimento 
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radical dessa realidade significa, para essa corrente de pensamento, a substituição do 

capitalismo pelo socialismo, o qual significa uma outra ordem social em que os processos de 

produção são socializados e, sobretudo, o desenvolvimento da omnilateralidade como um fim 

em si mesmo. 

Isso posto, podemos afirmar que há uma equiparação entre os conceitos de educação 

tecnológica e politecnia que, na abordagem marxista, implicam a união entre escola e 

trabalho, especificamente a união entre trabalho intelectual e trabalho produtivo. Segundo 

Saviani (2003), as expressões “educação tecnológica” e educação politécnica”, na concepção 

marxiana, podem ser consideradas como sinônimas. No entanto, alerta-nos esse autor para o 

fato de que, mais recentemente na história, o termo “tecnologia” foi apropriado pela 

concepção dominante de educação, o que não ocorreu com o termo “politecnia”. De fato, o 

uso que se faz da tecnologia no capitalismo serve para torná-lo mais valorizado e, nesse 

sistema, o trabalhador qualificado é aquele que responde a uma técnica do capitalismo. Em 

decorrência disso, a expressão “educação tecnológica” não remete a uma posição socialista, 

enquanto a expressão “educação politécnica” é mais adequada para se definir uma educação 

voltada para a superação da dualidade estrutural determinada por uma sociedade dividida em 

classes. 

No que se refere especificamente ao ensino médio integrado à formação técnica – ao 

qual pertencem os sujeitos desta investigação, Frigotto & Ciavatta (2005) afirmam que  

 

a integração do ensino médio com o ensino técnico é uma necessidade conjuntural – 

social e histórica – para que a educação tecnológica se efetive para os filhos de 

trabalhadores. A possibilidade de integrar formação geral e formação técnica no 

ensino médio, visando uma formação integral do ser humano é condição necessária 

para a travessia em direção ao ensino médio politécnico e à superação da dualidade 

educacional pela superação da dualidade de classes. (FRIGOTTO & CIAVATTA, 

2005, p.45). 

 

3.3 A Psicossociologia no contexto da Educação Profissional 

 

Diante da complexidade e da amplitude da temática das subjetividades estudantis na 

educação profissional e tecnológica, optou-se por analisá-la à luz da Psicossociologia, 

tomando os estudantes como sujeitos que constituem e são constituídos pela Instituição que os 

abriga e os acolhe com a finalidade primeira de formação para o trabalho. 

A Psicossociologia é uma derivação da Psicologia Social e o seu campo são os 

conjuntos concretos – grupos, comunidades, organizações e instituições – que fazem a 

mediação da vida pessoal dos indivíduos (MACHADO ET AL, 2001). Assim, ela comporta 
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um viés psicológico e um sociológico, mantendo também permanente interlocução com outras 

áreas das Ciências Humanas, como Antropologia, Psicanálise, Pedagogia, Linguística e 

História. No entanto, a concretude com que apreende os fenômenos psicossociais a distingue 

de outras correntes teóricas que tratam os sujeitos e os agrupamentos sociais como meras 

abstrações. Para a Psicossociologia, os fatos sociais são decorrentes dos fenômenos concretos 

e reais vivenciados cotidianamente pelos indivíduos. 

Diante da natureza do objeto de estudo da Psicossociologia, assim exposta, o interesse 

em analisá-lo se desdobra na necessidade da intervenção, e esse é efetivamente o primeiro 

passo das práticas de pesquisa que buscam a compreensão e a mudança de determinado 

campo psicossocial. Com isso, a posição psicossociológica se define pela participação do 

pesquisador no conjunto social que investiga, atuando criticamente em relação às questões 

que envolvem os sujeitos da investigação. Vale destacar que tal intervenção não significa a 

instalação da “verdade” ou da “solução” das questões analisadas, pois o psicossociólogo não 

se coloca como um interventor diretivo, estranho ao ambiente pesquisado, que dispõe de um 

saber e de instrumentos que, supostamente, garantiriam a resolução imediata de problemas e 

conflitos dos atores sociais. Trata-se de uma concepção de que os sujeitos envolvidos são 

capazes de transformar, mesmo que minimamente, os sistemas sociais que integram. Nessa 

perspectiva, o cerne da intervenção psicossociológica reside na análise e na reflexão coletivas 

dos sentidos de uma determinada situação de crise ou de impasses na dinâmica social em que 

um coletivo de sujeitos está implicado. 

Para que uma pesquisa-intervenção psicossociológica se desenvolva, o pedido de 

ajuda ou demanda necessariamente parte de um sujeito – individual ou coletivo – que 

representa um determinado conjunto social às voltas com um mal-estar ou um sofrimento 

comum. Não há dúvida de que cada sujeito, com suas singularidades, apreende a realidade de 

maneira diversa, e de que o faz enquanto inscrito em situações sociais. Assim, embora 

heterogênea, a demanda psicossociológica é considerada social (LÉVY, 2001a), pois sua 

manifestação emerge de situações partilhadas coletivamente; dessa maneira, mesmo em 

microssituações (organizações, grupos) ela está sempre ligada às condições 

macrossociológicas que a atravessam, ainda que de forma difusa. 

Em relação aos aspectos psicossociais das organizações, Lévy (2001b) observa que 

eles correspondem ao resultado da ação de processos permanentes e aleatórios, através dos 

quais os diversos elementos da vida social são relativizados e hierarquizados. Permanentes, 

porque estão sempre se fazendo ou se desfazendo, de acordo com as condicionantes histórico-

sociais da realidade; aleatórios, porque sofrem ameaça de se dissolverem, de serem 
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interrompidos ou de se cristalizarem. 

O mesmo autor distingue, oportunamente, as noções de organização e instituição, 

atribuindo à primeira um caráter mais pontual e dinâmico que o da última: as organizações 

são, nos contextos socioculturais que lhes dão suporte, a expressão ad hoc ou a concretização 

das instituições, ou seja, valores de ordem superior, imaterial e transcendente, ideologias, 

crenças ou discursos – os quais são responsáveis, em última análise, pela própria estabilidade 

da ordem social. Assim dispostos, os dois conceitos se articulam de maneira complementar e 

coesa, de modo que as instituições são representadas pelas organizações em termos materiais 

e adequados aos respectivos quadros históricos e culturais em que se inserem (LÉVY, 2001b). 

Diferentemente da instituição, a organização se insere no campo das possibilidades, é 

contingencial, relativa e não estável, e tem um fim, no sentido de término. Surge, então, um 

paralelo entre a organização e o indivíduo: impõe-se a ambos a necessidade de constante 

reelaboração, como exigência para que continuem a existir. De acordo com Barus-Michel 

(2004), as instituições estão na ordem do simbólico, e seus registros na realidade permitem 

esclarecer as articulações entre o psicológico (individual) e o social. Desse modo, a autora 

defende a possibilidade de se analisarem as imbricações psicossociais através do conceito de 

psicologia social clínica. Ela observa que a clínica social tem como objeto o sujeito social – 

quando o 'eu' fala 'nós', sem que haja justaposição dos indivíduos –, além da singularidade e 

da complexidade dos fenômenos psíquicos que lhe correspondem: 

 

O sujeito social tem, com efeito, outra característica. Não somente é imaginário e 

simbólico, organização cuja realidade é exterior, mas também é um sujeito plural, 

descentrado, duplamente dividido. O grupo aspira à unidade designada pelo 'nós'. Ao 

mesmo tempo, cada indivíduo que participa do grupo permanece, enquanto tal, 

sujeito autônomo e organicamente definido.... Cada indivíduo é também membro do 

grupo, parte de um todo no qual, de um lado, conta com um excedente de identidade 

por assimilação positiva às outras partes e ao conjunto e, de outro lado, acha-se 

destituído de suas prerrogativas de sujeito para ser reduzido ao estado de elemento, 

utilizado numa unidade que o ultrapassa. (BARUS-MICHEL, 2004, p.62) 

 

Diante do exposto, salientamos que é justamente no plano das organizações que se 

manifestam os fenômenos psicossociais, uma vez que os sujeitos compõem situações sociais 

concretas e marcadamente complexas. Por conseguinte, as representações do sujeito, de suas 

relações com o mundo e consigo mesmo são, por sua vez, fundamentais à noção de clínica, a 

qual se constrói em torno de indagações concernentes às relações dinâmicas entre organização 

e produção de sentido (LÉVY, 2001b). A perspectiva clínica, na ótica da Psicossociologia, 

compreende, portanto, a abordagem do sujeito ou de um conjunto de sujeitos que constituem 

um grupo ou organização, numa situação de crise ou de sofrimento. A démarche clínica 
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proposta por Lévy (2001b) compreende que o sujeito não é isolado, não se reduz a um caso 

particular de uma categoria geral preestabelecida, mas constitui parte de um todo significante, 

cultural e histórico, que também deve ser contemplado pela clínica. 

Lévy (2001b), ao discutir as formas de agrupamentos humanos, aponta que a 

sociedade é uma construção progressiva que necessita se ancorar em regras e valores. Estes, 

vale ressaltar, são construções humanas e, portanto, arbitrárias, que oferecem instrumentos 

simbólicos para a efetivação das trocas e das relações humanas. Esse ponto permite que nos 

reportemos à Educação Profissional e Tecnológica, que desde sua origem, foi concebida como 

política pública, garantidora de certa ordem, com regras que emanam o sentido atribuído ao 

seu campo e que variam de acordo com determinadas realidades históricas e sociais. Em 

paralelo, as organizações que foram criadas e se desenvolvem até então, materializam o 

conjunto de normas, leis e procedimentos deste tipo de Educação, permitindo, inclusive, que 

componham uma rede. 

O conceito de organização que buscamos referenciar não se limita apenas a um 

conjunto instituído de estrutura física e funcional, gerido por recursos financeiros e humanos, 

com a função de cumprir determinados objetivos e metas. Os membros ou agrupamentos que 

se reúnem para a composição de uma organização mantêm necessariamente relações de 

cooperação entre si, mediante níveis hierárquicos que os distinguem, e apresentam modos 

específicos de relações sociais para o cumprimento da função social para a qual a organização 

se destina. Com isso, a questão do sentido, como vimos, é elemento central na tradição de 

instituições como valores, crenças e ideologias, sendo também fundamental na definição da 

organização social e dos membros que a constituem. É o sentido transmitido pela instituição 

que reforça a ligação entre as pessoas da organização, possibilitando-lhe construir sua própria 

história. No entanto, o sentido de uma organização social não é único nem coeso. Há, na 

verdade, vários sentidos, pois cada pessoa tem sua própria história e almeja diferentes 

objetivos. Daí, “tensões e contradições permanentes constituem portanto a vida da 

organização, refletindo as tensões internas de todo sujeito humano, dividido” (LÉVY, 2005, 

p.152). 

Este é um ponto essencial na reflexão dos aspectos individuais e coletivos que 

conferem sentido à existência da organização: o paradoxo existente entre, de um lado, o 

espírito de cooperação – necessário ao mínimo de coesão para que a organização seja um 

sistema vivo e, de outro lado, as trajetórias individuais, os desejos conscientes e inconscientes 

dos atores que pertencem e compõem a organização. É justamente a realidade paradoxal da 

organização que nos possibilita a discussão dos fenômenos psicossociais que consubstanciam 
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os modos de subjetivação dos estudantes. O “entre-dois” do social e do psíquico é que nos 

instiga a compreender o que uma organização de ensino faz aos seus estudantes e como os 

estudantes fazem essa escola, e, em última análise, em que medida o sofrimento emocional 

está presente nesse processo. 

A noção de clínica trazida para o arcabouço teórico da Psicossociologia é aquela que 

possibilita a compreensão e a intervenção dos movimentos constitutivos da organização e dos 

sujeitos que nela estão implicados. O ato de inclinar-se sobre a organização significa escutar 

os sujeitos sociais que garantem a própria noção de organização, pois “a clínica permite 

apreender o conjunto desses processos como o lugar onde se efetua a conjunção entre a 

história de grupos e de coletividades e a dos indivíduos que os constituem” (LÉVY, 2001b, 

p.14). 

Ao discutir sobre a abordagem clínica nas Ciências Humanas, Sévigny (2001) afirma 

que a clínica é um método, uma via de conhecimento e “se situa no quadro de uma teoria das 

relações entre diferentes níveis da ação social: o pessoal, o organizacional e o macrossocial” 

(SÉVIGNY, 2001, p.23). Cabe ao clínico, portanto, a busca das delimitações de cada um 

desses níveis, com vistas a traçar seus pontos de interseção. É justamente nas interseções que 

a coerência entre tais níveis se materializa, configurando-se como o objeto de apreensão da 

clínica. 

Gaulejac (2001) contribui para essa discussão trazendo o conceito de sociologia 

clínica, que se situa dialeticamente entre uma sociologia das estruturas sociais e uma 

sociologia do indivíduo. Para esse autor, a sociologia clínica não se opõe à psicossociologia; 

contudo, ele observa que esta última trabalha menos sobre as relações entre os campos da 

psicologia e da sociologia e se debruça “sobre as relações entre 'o' social – que apresenta 

dimensões emocionais, subjetivas, afetivas e inconscientes – e 'o' psiquismo – enquanto 

modelado pela cultura, pela língua, pelo simbólico e pela sociedade” (GAULEJAC, 2001, 

p.36-37). Nesse sentido, a sociologia clínica apresenta um posicionamento clínico que 

reafirma os determinismos sociais e os determinismos psíquicos como processos não 

excludentes, porém há que se buscar a distinção entre eles nas análises psicossociais: 

 

Ao querermos responder, no plano psicológico, a problemas de gênese social, 

corremos o risco de aprisionarmos os indivíduos na impotência e na culpabilidade. 

Mas, inversamente, ao esquecermos os efeitos psíquicos das situações sociais e 

econômicas, deixamos de compreender por que e como os indivíduos se mobilizam 

ou se desmobilizam para produzir a sociedade. (GAULEJAC, 2001, p.39). 

 

Assim postos, tanto os conceitos de démarche clínica de Lévy (2001b), de psicologia 
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social clínica de Barus-Michel (2004), quanto a sociologia clínica de Gaulejac (2001) buscam  

o diálogo entre o “social” e o “psíquico”, sem que se perca de vista a dimensão irredutível 

entre eles, porém os tomando como categorias interdependentes. 

Fundamentada nos eixos da intervenção, compreensão e análise, os fenômenos 

psicossociais, para a Psicossociologia, não são considerados um mero ajuntamento das 

categorias social e psíquica. Essa disciplina concebe os fenômenos humanos, sejam eles 

individuais ou grupais, como um processo concreto, ao mesmo tempo social e psíquico, de tal 

modo que os “fatos sociais são fatos psíquicos” (LÉVY, 2001a). 

À luz do exposto, a perspectiva psicossociológica nos conduz, oportunamente e para 

os fins desta investigação, à necessidade de se compreender o entrelaçamento entre as 

subjetividades estudantis, de descrever adequadamente o CEFET-MG enquanto organização 

social e de situar a educação profissional e tecnológica enquanto um conjunto de regras que 

buscam dar um sentido para as ações praticadas nas escolas que estruturam a própria Rede 

que a representa. 

É através dessa ótica que entendemos o trabalho de Acompanhamento Psicossocial 

desenvolvido no âmbito da Assistência Estudantil do CEFET-MG. Este possibilita, entre 

outras ações de suporte, a apreensão de elementos subjetivos que se delineiam como questões 

coletivas do corpo discente diante do contexto pedagógico e social da Instituição. Tais 

questões são ditas e vivenciadas de forma diferenciada por cada um dos demandantes daquele 

trabalho, mas, ao mesmo tempo, emergem de um mesmo contexto microssocial – a escola, 

que por sua vez se reporta, no caso específico, a uma composição social mais ampla: a 

Educação Profissional e Tecnológica. Existem, com isso, vários entrelaçamentos entre os 

sujeitos-estudantes, o corpo discente pelo qual são nomeados e representados, e o espaço 

pedagógico da escola, com suas finalidades e funções sociais emanadas da educação 

profissional e tecnológica. 

 

3.4 Um ponto de vista histórico-cultural sobre a subjetividade 

 

O termo subjetividade tem sido usado recorrentemente, não só no campo da 

psicologia, mas também em outras áreas do conhecimento – inclusive no senso comum, para 

designar algo que frequentemente se opõe ao objetivo, ao palpável, e que se situa no 

“interior”, no que está “dentro” da pessoa, caracterizando o espaço da intimidade e da 

individualidade. 

Entendemos que essa noção de subjetividade como pura interioridade é expressão de 
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um tipo de psicologia fortemente marcada por bases positivistas – ainda muito presentes na 

atualidade – que consideram a psique humana em oposição aos fenômenos externos, passíveis 

de observação, controle e quantificação. Construído sobre esses alicerces, o psiquismo é 

tomado como algo obscuro, impreciso, reduzido à instância individual e inacessível às 

investigações de cunho cientificista. 

Outro ponto de vista, alinhado com a perspectiva da Psicossociologia, permite buscar 

uma definição mais própria da subjetividade a partir da relação entre o sujeito e o social, de 

maneira que aqui nos interessa a processualidade existente entre essas categorias, na qual 

ocorrem os fenômenos subjetivos e os fatos sociais. Sob esse prisma, a subjetividade não se 

reduz ao espaço interior do indivíduo, pois, para se organizar, requer ênfase na complexidade 

dos processos simultâneos dos espaços sociais e individuais. 

Dizer da processualidade entre o individual e o social não significa estabelecer uma 

relação linear e causal entre ambos, ou seja, não se pode cair num mero reducionismo em que 

os fenômenos sociais podem ser explicados com base nos fenômenos psicológicos e que estes 

derivam diretamente dos fenômenos sociais. A ideia de subjetividade que buscaremos definir 

se pauta na unidade individual/social, de maneira que seja representada por um sistema 

dinâmico em que as dicotomias interno-externo e subjetivo-objetivo são inexistentes. Nessa 

perspectiva, recorreremos aos aportes da teoria histórico-cultural da corrente de pensamento 

vygotskyana que trazem significativas contribuições para a compreensão dos processos de 

subjetivação da atualidade. 

 

3.4.1 A contribuição de Vygotsky 

 

A concepção de que a consciência é socialmente determinada está na base de toda a 

teoria de Vygotsky sobre o psiquismo humano (MOLON, 2010). Parece, a princípio, que 

estamos dizendo de algo já bastante discutido e aceito no campo da Psicologia. No entanto, 

mais do que dizer que os sujeitos, as subjetividades ou os comportamentos humanos são 

formados a partir do social, é preciso que analisemos mais detidamente que noção de social 

esse autor apresenta. A ideia do social em sua obra está intrinsecamente relacionada, e em 

constante movimento, com a história, a cultura e a linguagem. Essas categorias compõem os 

elementos fundantes de todo o arcabouço teórico-metodológico desse importante pensador 

russo do campo da Psicologia. 

Vygotsky vivenciou as primeiras transformações da Revolução Russa de 1917 e 

desenvolveu suas ideias baseadas nos princípios do materialismo histórico dialético de Marx e 
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Engels. Essas influências lhe permitiram inaugurar uma psicologia comunista, segundo a qual 

os novos fenômenos da consciência emergiriam a partir de elementos já presentes em 

determinada situação experienciada e incorporada pelo sujeito consciente. Na teoria marxista, 

o conceito de história é fundamental para a compreensão da constituição da consciência 

humana. História diz respeito aos modos de produção de existência do homem, a qual se dá 

através do trabalho, da atividade humana mediada pelas relações sociais concretas. A 

sociedade, por sua vez, é concebida pelo marxismo como uma totalidade em transformação 

ininterrupta segundo um processo dinâmico, não linear e contraditório. 

Tuleski (2000) nos adverte acerca da ampla aceitação da obra vygotskyana no 

Ocidente, aplicada inclusive sem grandes críticas e transposta para um campo diferente do 

qual a fez germinar. Segundo essa autora, houve um “processo de assepsia neutralizadora” da 

teoria de Vygotsty, que não apenas retirou de seu cerne o caráter histórico, social e político-

ideológico, como também sedimentou e conduziu toda a sua produção de conhecimento. 

No contexto de uma Rússia pós-revolucionária, a construção de um paradigma 

comunista como fundamento de uma nova sociedade conduziu inúmeros estudos que 

concebessem a construção de um novo homem, pensado a partir dos princípios político-

ideológicos que alicerçavam a Revolução de Outubro. Diante da proposta de estruturação de 

uma nova sociedade, o trabalho de Vygotsky se pautou pela reformulação da psicologia russa, 

com vistas a desenvolver propostas concretas para lidar com os problemas educacionais da 

então criada União Soviética. Nesse intuito, sua teoria se pautou pelo uso do método genético 

– no sentido mesmo da gênese, da origem dos processos de aprendizagem das crianças. Em 

decorrência disso, Vygotsky buscou concentrar seus esforços em pesquisar os processos 

mentais superiores que constituem o sujeito, dando especial destaque à processualidade graças 

à qual essa constituição se dá, mais do que nos resultados produzidos por ela, ou seja, para 

ele, o mais importante era como o sujeito aprendia e não o que aprendia. 

De maneira bastante sucinta, podemos dizer que as análises vygotskyanas revelaram 

que os processos mentais superiores têm sua origem nas relações sociais e que os mesmos só 

podem ser compreendidos se os signos que mediam essas relações também forem 

compreendidos a partir de uma determinada cultura e de um determinado processo histórico 

(OLIVEIRA, 2002). Daí podemos ressaltar que, sem levarmos em consideração as 

condicionantes políticas, históricas e sociais da época em que viveu, sua teoria torna-se 

incompleta, imprecisa e fragmentada. 

Se, no Ocidente, a obra vygotskyana sofreu recortes e “limpezas” ideológicas, 

podemos dizer que foi também marcada por censuras no sistema comunista russo, uma vez 
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que passou a criticar as hierarquias do regime que acabavam por reproduzir a lógica burguesa 

de dominação e negando, com isso, o pressuposto dialético do ideário marxista. Naquele 

contexto, Vygotsky buscava uma “verdadeira” psicologia, concebida a partir da socialização 

da produção das condições materiais de existência. 

Cabe ressaltar também que, no período mais intenso da produção intelectual de 

Vygotsky (de 1920 e 1930), a psicologia se apresentava em crise, na qual o maior ponto de 

tensão estava na polêmica em torno da validade do conceito de consciência, a partir da 

discussão entre duas correntes distintas (MOLON, 2010). 

Havia, de um lado, a corrente reflexológica que descrevia os comportamentos como 

uma cadeia de reflexos que se localizava no cérebro. A ciência objetiva da reflexologia era 

pautada em experimentos referenciados pelo modelo das ciências naturais, afastando, com 

isso, qualquer subjetivismo de suas concepções, a ponto mesmo de considerar que o conceito 

de consciência não era necessário para explicar o comportamento humano. Vygotsky não 

rejeitou totalmente as abordagens da reflexologia, mas a considerou insuficiente para analisar 

a mente humana. Em sua opinião, qualquer estudo sobre o comportamento humano haveria de 

considerar a consciência, pois esta não existe fora do comportamento. 

Por outro lado, havia a corrente da psicologia subjetivista, que buscava compreender 

os fenômenos psicológicos através da auto-observação. Baseados no idealismo filosófico, os 

psicólogos introspeccionistas da época entendiam que o estudo da consciência poderia ocorrer 

mediante a descrição e interpretação dos sujeitos dos seus próprios processos mentais. 

Vygotsky criticou ambas correntes. Para ele, o que importava era a mudança de 

metodologia que a psicologia assumiria para se estudar a consciência, com o intuito de se 

superar a crise psicológica da época. Uma de suas maiores contribuições foi justamente a 

afirmação de que não há um sujeito só subjetivo nem uma objetividade sem sujeito (MOLON, 

2010). Ao criticar o excesso de mentalismo e de objetivismo da época, observou que a relação 

sujeito/objeto não é dicotômica e partiu para uma construção teórica fundamentada na 

importância da própria relação sujeito-objeto. Seu esforço se concentrou na busca de 

integração do sujeito, no sentido de evidenciar que indivíduo e sociedade são constituídos ao 

mesmo tempo, numa relação dialética.  

O método histórico-dialético utilizado por Vygotsky está nitidamente focado na análise 

dos processos mais do que nos resultados. Seu interesse se concentrou na gênese dos 

fenômenos psicológicos superiores, na origem dos processos de constituição da consciência. 

Nessa concepção, confere concretude à consciência, entendida como resultante da relação 

entre homem e sociedade, determinada historicamente. A psicologia vygotskyana assume, 
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então, um caráter essencialmente concreto, dialético e histórico.  

Reafirmamos, assim, que a psicologia proposta por Vygotsky busca romper com o 

dualismo teórico-metodológico de seu tempo, ao postular que os fenômenos psicológicos 

superiores não são etéreos, descolados de uma base concreta de relações engendradas pela 

dialética homem / natureza. Por outro lado, há que dizer também que, para ele, a consciência 

não é mera reprodução do meio no qual o indivíduo se insere, operando como resposta aos 

estímulos produzidos pelo ambiente que a circunda. 

 

3.4.2 Mediação simbólica 

 

A partir das influências dos trabalhos Marx e Engels, Vygotsky (1984) adota o 

conceito de signo como elemento que integra as funções psicológicas superiores. Os signos, 

enquanto instrumentos convencionais e, portanto, de natureza social, são ferramentas de 

contato do homem com o meio que o cerca, bem como do homem consigo mesmo através da 

tomada de consciência de si. Conforme expusemos anteriormente, no marxismo postula-se 

que o trabalho, a atividade humana, engendra a constituição da sociedade. Com isso, para 

realizar sua atividade, o homem se relaciona socialmente e cria instrumentos que servirão para 

mediar e ampliar suas apropriações na natureza, transmitindo-os para outros homens (MARX, 

2004). A partir da noção de ferramentas técnicas de trabalho em Marx, Vygotsky a amplia e 

associa o signo a instrumentos psicológicos. Estes têm a função de auxiliar as atividades 

psíquicas do homem, como lembrar, comparar coisas, relatar etc., e operam por analogia ao 

instrumento de trabalho (VYGOTSKY, 1984). 

Na obra vygotskyana, a linguagem destaca-se como o conjunto de signos de 

fundamental importância no processo de mediação das relações sociais, uma vez que é por 

meio dela que o homem se humaniza. Entendida como um sistema simbólico elaborado pelo 

curso da história da humanidade, a linguagem permite a comunicação entre os homens e 

garante a transmissão dos conhecimentos e experiências acumuladas pelos indivíduos ao 

longo do tempo. Desse modo, através da linguagem são possíveis as trocas sociais 

compartilhadas num mesmo sistema de representação da realidade. 

Em suas análises acerca do pensamento e da linguagem, Vygotsky (1987) afirma que a 

palavra é um dos mais importantes signos da formação dos processos humanos. Nesse 

trabalho, o autor discute especificamente a relação entre pensamento e palavra, afirmando que 

é através desta que aquele se constitui; por sua vez, a palavra aparece a partir do pensamento, 

sendo o significado o elemento mediador entre essas categorias. 
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De acordo com González Rey (2003), 

 

[Vygotsky] se aproximou da definição de sentido para explicar que as palavras 

continham uma complexidade maior que a definida pela relação entre o significante 

e o significado, atribuindo esta complexidade à vida psíquica tomada como um todo. 

Nesse sentido, avançou bastante em suas reflexões sobre formações complexas que 

incluíam relações entre afetos irredutíveis a processos de significação. (GONZÁLEZ 

REY, 2003, p.191). 

 

Para que pensamento e palavra se encontrem e possibilitem a origem dos modos de 

funcionamento psicológico mais sofisticados, passam anteriormente por várias mudanças ao 

longo da vida do indivíduo. 

A palavra é o meio de formação do conceito, o qual tem sua origem social. É por meio 

da relação com os outros que a criança passa a dominar o conceito das palavras e, 

posteriormente, a orientar seu pensamento. No início do desenvolvimento humano, a criança 

usa a fala para se comunicar com outras pessoas, mas não consegue planejar suas ações no 

mundo, pois a fala ainda não permite ser utilizada como um instrumento do pensamento. É 

uma fala que pode ser denominada como externa. Aos poucos, essa fala externa passa a ser 

interiorizada pela criança, como um diálogo consigo mesma. A criança consegue, com isso, 

planejar suas ações para a solução de problemas – por exemplo, consegue utilizar uma cadeira 

para pegar um objeto de difícil alcance para ela. Nesse sentido, a fala se designa interna 

porque interioriza-se o pensamento, em que se faz presente uma capacidade de pensar as 

palavras (VYGOTSKY, 1987). 

Neste ponto da teoria vygotskyana, afirma-se que a fala interior é semântica, em que 

os significados das palavras, construídas por relações interindividuais, funcionam como 

elementos mediadores da constituição do pensamento verbal. O significado, então, pertence 

tanto à esfera do pensamento quanto da palavra, o qual é apropriado pelo sujeito, no bojo de 

suas vivências histórico-culturais, operando como mediador da constituição dos fenômenos 

psíquicos. Vale reafirmar que, por ser social, o significado transforma-se historicamente, de 

modo que a palavra generaliza e reflete uma dada realidade.  

Para além disso, mais do que a apropriação dos significados, atribuímos sentido às 

palavras. O sentido se inscreve na própria vivência do sujeito, “é a soma de todos os eventos 

psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência” (VYGOTSKY, 1987, p.125). 

Nesses termos, o sentido da palavra é regido por um processo diferente da constituição do seu 

significado. No entanto, significado e sentido da palavra são intimamente articulados de 

maneira que permitem a configuração da face subjetiva do social. 
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Percebe-se que o processo do pensamento verbal é vivo, dinâmico e não linear. A 

palavra compõe uma unidade complexa que é função de todas as referências histórico-

culturais de que o sujeito se vale para a formação da consciência. 

Leia-se em Vygotsky: 

 

… a característica fundamental das palavras é uma reflexão generalizada da 

realidade. Esse aspecto da palavra leva-nos ao limiar de um tema mais amplo e mais 

profundo – o problema geral da consciência. O pensamento e a linguagem, que 

refletem a realidade de uma forma diferente daquela da percepção, são a chave para 

a compreensão da natureza da consciência humana. As palavras desempenham um 

papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução 

histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo da 

consciência humana. (VYGOTSKY, 1987, p.131-132) 

 

3.4.3 Sujeito e subjetividade 

 

A consciência humana, dialeticamente constituída nas relações sociais, mediadas pela 

linguagem num processo historicamente situado, representa a síntese dos pressupostos 

teórico-metodológicos da teoria vygotskyana. Decorre dessa perspectiva que a consciência – e 

todos os fenômenos psicológicos superiores – se situa no centro do debate acerca do que seja 

o sujeito e a subjetividade como conceitos não abstratos e não mecanicistas, mas sim, 

dialéticos, concretos e histórico-culturais. Há que se ressaltar que, em toda a obra 

vygotskyana, o interesse se dirige aos estudos sobre a constituição da consciência como 

fenômeno social. Seus escritos permitem analisar os conceitos de sujeito e subjetividade 

conforme os analisamos na psicologia da atualidade. 

Molon (2010), ao discutir a subjetividade e a constituição do sujeito na teoria 

vygotskyana, afirma que alguns autores dão ênfase ou aos aspectos interindividuais 

(intersubjetivos) ou aos aspectos intraindividuais (intrassubjetivos) de sua obra. Há ainda 

aqueles que a concebem como interacionista, destacando os aspectos da concepção do sujeito 

semiótico. A bem da verdade, o legado deixado por esse importante pensador permite-nos 

elaborar uma concepção de subjetividade que evidencia, sobretudo, a complexidade das redes 

que constituem o tecido social e cada uma das consciências que dela e nela se processam, num 

contínuo movimento dialético determinado histórica e culturalmente.  

Segundo a relação constitutiva eu-outro, Molon (2010) faz uma leitura da obra 

vygotskyana na qual destaca que a consciência do eu se dá a partir do reconhecimento de uma 

outra consciência. Nesse processo, o sujeito consciente estabelece relações com a experiência 

de outros sujeitos e na experiência com outros sujeitos através da intersubjetividade. Daí, 
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mais do que interações sociais, o sujeito é aquele capaz de se apropriar das experiências dos 

outros sujeitos, as quais permitem a constituição da sua intrassubjetividade. 

Mediados pela palavra, os sujeitos se apropriam dos meios simbólicos da cultura e os 

convertem em processos intrassubjetivos. Tal conversão se caracteriza pela apropriação do 

social pelo sujeito, mas não como mera reprodução de seu meu meio cultural. O social se 

conserva no sujeito mas é por ele transformado, de acordo com as necessidades e motivações 

dos aspectos intrapsíquicos que compõem a singularidade do próprio sujeito. 

Afirma-se, diante do exposto, que o sujeito é a encarnação da experiência social 

concreta que se dá de maneira única e singular; esta, por sua vez, se expressa no conjunto 

cultural, histórico e ideológico no qual se inscreve. O sujeito é a própria tensão entre a 

produção histórica da humanidade e a singularidade, num processo ininterrupto entre as 

dimensões inter e intrassubjetivas das relações humanas. Daí depreende-se que “o sujeito é 

uma unidade múltipla, que se realiza na relação eu-outro, sendo constituído e constituinte do 

processo sócio-histórico e a subjetividade é a interface desse processo” (MOLON, 2010, 

p.116). 

Percebe-se que as análises dessa autora sobre a relação constitutiva eu-outro do 

pensamento vygotskyano buscam a superação das dicotomias inter- e intrapsíquicas, 

destacando o aspecto processual da subjetividade. Esta categoria pode ser apreendida 

mediante a dialeticidade existente entre o psicológico e as relações sociais, a qual permite a 

superação do antagonismo interioridade-exterioridade ainda muito presente em algumas 

abordagens da psicologia, conforme anteriormente aludimos. 

Num tipo de abordagem semelhante, González Rey (2003) também aponta para as 

várias interpretações da obra vygotskyana e nos adverte dos abusos cometidos em relação às 

expressões sócio-histórico, sócio-interacionista e sócio-cultural para designá-las como se 

fossem sinônimas. Em cada uma dessas expressões, revela-se a posição tomada diante da 

teoria. Para esse autor, a expressão histórico-cultural é a denominação mais apropriada, pois 

resgata o caráter político e efetivamente histórico – que se refere tanto aos processos sociais 

quanto à história do próprio sujeito – como categorias determinantes na construção do 

pensamento vygotskyano. Assim dispostos, o histórico e o cultural se destacam num mesmo 

conjunto complexo, de tal modo que suas imbricações são autoconstitutivas, não 

subordinando o sujeito à cultura nem sobrepondo os aspectos subjetivos às dimensões sociais. 

González Rey (2003) afirma que a psicologia vygotskyana é fundamentalmente 

dialética, histórica e cultural. Para esse autor, o conceito de subjetividade que se depreende da 

obra de Vygotsky (apud GONZÁLEZ REY, 2003) se dirige a um conjunto complexo de 
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processos de organização psíquica, expressos no encontro da história de instâncias sociais e 

de sujeitos individuais. Com o intuito de não dicotomizar o social e o individual e de não 

estimular a divisão entre uma psicologia social sociológica e uma psicologia social 

psicológica, o autor trabalha com o conceito de subjetividade social. Por meio deste, o autor 

contempla a perspectiva orgânica e sistêmica da psique humana, na qual a singularidade do 

sujeito individual compõe uma das instâncias dos processos de subjetivação que se interpõem 

nas relações entre indivíduo e sociedade. Nas palavras do autor,  

 

os processos de subjetividade social e individual não mantêm uma relação de 

externalidade, mas se expressam como momentos contraditórios que se integram de 

forma tensa na constituição complexa da subjetividade humana, que é inseparável da 

condição social do homem. Sendo assim, para entender a subjetividade a partir da 

definição dialética e complexa (...) temos de ter clareza em todo o momento de que a 

condição de sujeito individual se define somente dentro do tecido social em que o 

homem vive, no qual os processos de subjetividade individual são um momento da 

subjetividade social, momentos que se constituem de forma recíproca sem que se 

dilua no outro, e que têm de ser compreendidos em sua dimensão processual 

permanente. (GONZÁLEZ REY, 2003, p.206). 

 

Desse modo, a subjetividade social é uma expressão indireta, tanto dos elementos que 

constituem os fenômenos dos espaços sociais – como a escola, o local de trabalho e outros – 

como também é uma expressão desses fenômenos sociais que se diferenciam no nível 

individual. O momento em que essa diferenciação se dá no espaço da subjetividade social 

ocorre, conforme expusemos, mediante os processos de significação. González Rey (2009) 

destaca a importância da categoria sentido, muitas vezes omitida e/ou subsumida aos aspectos 

da mediação semiótica que frequentemente se sobrepõem nas análises acerca da teoria 

vygotskyana. 

Visto com mais propriedade, o sentido é fonte essencial dos processos de subjetivação, 

uma vez que o sujeito, em suas relações concretas com outros sujeitos, singularmente produz 

seus modos de subjetivação através das significações que os jogos simbólicos dos contextos 

sociais apresentam. O sentido é, portanto, justamente a objetividade relacional que se 

transmuta para o psicológico. Assim posto, o sentido é da ordem do subjetivo; mais do que 

um processo cognitivo de “tradução” da realidade circundante do sujeito, o sentido subjetivo 

apresenta fundamentalmente uma componente emocional e afetiva que garante o movimento 

das subjetividades social e individual. O sujeito age no contexto social, de maneira única e 

singular, motivado por suas necessidades subjetivas, que guardam algum tipo de sentido para 

ele diante de uma situação social. As necessidades subjetivas, por sua vez, são os estados 

emocionais que aparecem como resultado de um contexto de relações sociais do qual o sujeito 
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participa. O social, então, é uma força ativa geradora de sentido, permanentemente constituído 

pelos afetos e emoções das experiências psicológicas historicamente situadas em um contexto 

culturalmente determinado. Sob essa ótica, desvanece-se a polaridade entre cognição e 

emoção: ambos se configuram como esferas constitutivas do sentido subjetivo, o qual 

representa a unidade individual/social da construção do macrossistema da subjetividade. 

Percebe-se que o intuito de González Rey (2009) é retomar a assertiva de Vygotsky 

(1987) acerca da relação pensamento e palavra através da qual, no sistema dinâmico de 

significados, o afetivo e o intelectual se unem. As trajetórias entre afeto e cognição são 

bidirecionais: a partir das necessidades e impulsos, segue-se o caminho dos pensamentos e, 

inversamente, a partir dos pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade 

(VYGOTSKY, 1987). 

No bojo dessas considerações, chega-se à concepção do homem histórico-cultural. O 

sujeito que pensa, sente, raciocina, se emociona, deduz, abstrai, deseja e imagina é o sujeito 

concebido em sua totalidade, no qual a existência da unidade individual/social é sua 

expressão. A história a que nos referimos aqui não é uma sucessão de fatos, mas uma história 

dialética, na qual o sujeito e o social recursivamente se confrontam para se constituírem e 

produzirem novas formas de organização, tanto individual quanto social. A produção das 

formas de organização, vale reafirmarmos, é a cultura propriamente dita. O enfoque histórico-

cultural, portanto, busca apreender a processualidade inerente à unidade dialética entre 

indivíduo e sociedade, unidade entendida como um sistema complexo que permanentemente 

atravessa as formas de organização. 

Em outra perspectiva, a própria  

 

negação do histórico permite uma definição totalmente funcional e instrumental da 

psique que está divorciada da organização complexa da sociedade, e da própria 

história singular do sujeito concreto portador de sua configuração subjetiva. A ação 

se considera central e o homem é definido como seu agente, se expressando nos 

termos parciais de sua ação, sem conferir-lhe um sentido a partir de sua própria 

história. (GONZÁLEZ REY, 2003, p.178). 

 

Valendo-nos dos conceitos de sujeito e subjetividade, reportamo-nos ao tema desta 

investigação. A escola como espaço de produção social é atravessada por elementos que 

caracterizam esse espaço em momentos históricos anteriores. Isso significa dizer que a escola 

é perpassada por sentidos subjetivos advindos de outros espaços sociais que a constituíram e a 

constituem, numa processualidade ininterrupta. Sendo espaço de produção social, a escola é 

cenário para estudo da subjetividade. Portanto, nas especificidades dos processos de 
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subjetivação dos estudantes, são-nos permitidas opções de interpretações sobre o contexto 

social no qual as experiências estudantis são compartilhadas, uma vez que esses alunos 

representam o elemento vivo dos processos de subjetivação que circunscrevem a organização 

escolar. 

Entre as especificidades dos processos de subjetivação estudantis, optamos por 

analisar o aspecto relativo ao sofrimento emocional, enquanto uma das vias possíveis de 

desvelamento da produção das subjetividades daquele espaço escolar e, ao mesmo tempo, 

naquele contexto escolar. Nessa proposta, pretende-se um deslocamento das concepções de 

um sujeito epistêmico, centrado no cogito, como aquele que racionaliza o conhecimento para 

mudar a realidade ao seu redor. Essa mesma perspectiva tem expressiva afinidade com os 

princípios da racionalização do conhecimento, recobrindo inclusive com elevada magnitude 

as análises no campo da Psicologia e mostrando-se muito presente nos discursos que 

sustentam uma educação profissional e tecnológica. 
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4 SOFRIMENTO EMOCIONAL 

 

Neste capítulo, abordaremos o sofrimento a partir de um quadro conceitual que o 

compreende, tanto na perspectiva individual quanto na institucional, delineando as fronteiras 

relacionais em que o mesmo se faz presente. 

 

4.1 O sofrimento na relação eu-outro 

 

Num sentido dicionarizado, sofrer significa suportar, resistir a, e remonta ao latim 

suffero – sub + fero, portar (SANTOS SARAIVA, 1993, p.1153). Essa mesma acepção 

encontra-se no trabalho do filósofo francês Ricoeur (1992), que através da semiologia e 

apoiado na experiência humana mais comum e mais universal do sofrer busca “esclarecer a 

compreensão que temos do humano, enquanto ser capaz de sofrer e de suportar o sofrimento” 

(RICOEUR, 1992, p.1). Esse autor discorre sobre algumas dificuldades que envolvem as 

diversas dimensões do sofrimento. A primeira delas diz respeito à própria distinção entre dor e 

sofrimento – conceitos que, muitas vezes, são sobrepostos na linguagem comum. Em suas 

palavras, dor refere-se aos “efeitos sentidos como localizados nos órgãos particulares do 

corpo ou no corpo inteiro” (RICOEUR, 1992, p. 1), e sofrimento refere-se aos “efeitos 

suscitados entre a reflexividade, a linguagem, a relação de si, a relação ao outro, a relação ao 

sentido, ao questionamento” (RICOEUR, 1992, p. 1).  

Em segundo lugar, há o risco de cairmos num embaraço metodológico se nos 

perdermos na descrição das doenças catalogadas na CID (Classificação Internacional de 

Doenças). Para isso, esse pensador propõe repartir os fenômenos do sofrimento em dois eixos: 

1) o da relação consigo mesmo e com o outro: o sofrimento se dá, nesses signos do 

sofrer, a um só tempo como alteração da relação a si e da relação a outrem; essa 

dimensão é identificada por Garay (1998) como o espaço de conflitos de diversas 

ordens: subjetiva, intersubjetiva, coletiva e institucional; 

2) o do agir e padecer: parte do pressuposto de que o sofrimento diminui a capacidade de 

agir. Consequentemente, existem reduções nos registros da palavra, da ação 

propriamente dita, da narrativa, da estima de si. 

Para o autor, o eixo do agir e padecer recorta de forma perpendicular o eixo si próprio 

e outrem. A fim de ponderar apropriadamente as perspectivas individuais e relacionais do 

sofrimento, ele apresenta também um terceiro eixo, transversal aos dois primeiros, em que o 

sofrimento se manifesta pela interrogação: por quê? 
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3) o de questionamento do sentido desse sofrimento. 

No eixo da relação consigo mesmo e com o outro, primeiramente, parece que estamos 

diante de um paradoxo: o si próprio existe – há um sentimento de existir intensamente, o qual 

é expresso na fórmula referenciada pela assertiva cartesiana: eu sofro – eu sou. Daí, o si 

próprio é reduzido àquele que sofre. 

Nesse sentido, o si próprio, ao dobrar-se sobre si, encontra-se amplificado pelo 

sofrimento: enquanto penso qualquer coisa, sofro de forma absoluta. Com isso, o si próprio 

se revela rejeitado por si mesmo – e, consequentemente, na relação com o outro, há “uma 

crise de alteridade que pode resumir-se através do termo separação” (RICOEUR, 1992, p.2). 

O autor expõe algumas figuras dessa separação no sofrimento: 

a) o sofredor é único, pois é diferente de todo outro – é a experiência do insubstituível; 

b) a solidão do sofrer, pois o outro não pode compreender-me – é a experiência do 

incomunicável; 

c) a ferida do sofrer, pois o outro é o meu inimigo, aquele que me faz sofrer; 

d) o inferno do sofrer, pois desencadeia-se a fantasia de ser eleito pelo sofrimento – 

por que eu? 

Além disso, destaca-se que, no eixo do si próprio e do outro, há o fenômeno do 

sofrimento que o sujeito aflige a si mesmo – a psique trabalha na produção de seu próprio 

sofrimento. Esse ponto é retomado pelo autor no segundo eixo, especificamente no nível da 

estima de si. 

Por sua vez, no eixo do agir e padecer, partindo do pressuposto de que o sofrimento 

diminui a capacidade de agir, o autor coloca ao lado do sofrer “todas as feridas que afetam 

alternadamente o poder dizer, o poder fazer, o poder narrar(-se), o poder estimar-se a si 

mesmo como agente moral” (RICOEUR, 1992, p. 3). Em cada um desses níveis, o pensador 

os relaciona com o paradoxo anterior do si intensificado e do si separado do outro – daí a 

existência de uma matriz construída sobre dois eixos perpendiculares, de dupla entrada. Nesse 

sentido, discute-se: 

a) a incapacidade de dizer – como exposto anteriormente, o sofrimento é somatizado 

de forma eletiva no nível da expressão corporal e mais particularmente no espaço do rosto, 

enquanto a dor tem o seu lugar no corpo todo. Então, surge um hiato entre o querer dizer e a 

incapacidade para o dizer: surge a queixa. Esta é arrancada ao mais fundo do corpo e é 

dirigida ao outro como apelo à ajuda. Já a dor, de outro modo, “permanece fechada no 

silêncio dos órgãos”. (RICOEUR, 1992, p. 4); 

b) a incapacidade de fazer – a distância entre querer e poder é comum à dor e ao 
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sofrimento. Porém, como vimos, a etimologia de sofrer é, essencialmente, suportar – ou seja, 

existe um nível mínimo de ação na passividade do sofrer. Ao transportar esse significado para 

o eixo do si próprio e do outro, observa-se um encolhimento da passividade extrema de um 

sujeito que se volta para dentro em consequência da perda do poder sobre si mesmo. O sujeito 

se vê na condição de estar à mercê de, entregue ao outro. “Sofrer, é então sentir-se vítima 

de...” (RICOEUR, 1992, p. 4); 

c) a incapacidade de narrar(-se) – lembra-nos o autor que “uma vida é a história dessa 

vida, em busca de narração” (RICOEUR, 1992, p. 4). Desse modo, tal modalidade do sofrer 

consiste nos danos causados à compreensão de si mesmo, uma vez que contar histórias – 

inteligíveis e aceitáveis – sobre si próprio exige compreender-se. No eixo do si próprio e do 

outro, o sofrimento se caracteriza como uma ruptura do fio narrativo, uma vez que se 

concentra pontualmente no instante. Nesse ponto, o autor diferencia o presente do instante: 

para ele, o instante é “apenas a interrupção do tempo, a ruptura da duração” (RICOEUR, 

1992, p. 4), enquanto o presente – numa perspectiva agostiniana – se constitui dialeticamente 

entre o passado, o presente e o futuro. Em decorrência disso, as conexões narrativas se 

alteram com o sofrimento. Além disso, ele afirma que, se a capacidade de narrar-se é 

modificada, a relação com o outro também se altera, na medida em que “a história de cada um 

está enredada na história dos outros” (RICOEUR, 1992, p. 4). Portanto, esse tecido 

internarrativo é interrompido no sofrimento. 

A incapacidade de estimar a si próprio, para Ricoeur (1992), é identificada com o 

limite ético do Homem: só há autoestima se se é capaz de avaliar racionalmente a realidade e 

as ações humanas. No eixo do si mesmo e do outro, tal dinâmica de reflexão, partindo da 

estima que se debruça sobre algo que se projeta sobre si mesmo, pode afetar essa relação a 

ponto de o sofrimento ser infligido a si mesmo como a um outro. Esse ponto extremo é 

alimentado por um juízo de condenação que o sujeito inflige a si mesmo, num processo de 

dissociação que ultrapassa os conceitos de estima ou desprezo.  

Na relação com o outro, a perda da autoestima é eventualmente percebida como uma 

transgressão que tem origem nesse outro, deturpando a própria percepção do sofrimento por 

parte de quem o vivencia: o sujeito não se queixa mais do mal que o aflige, mas de alguém 

que assume o papel de flagelador. Esse “estado de espírito” é sustentado, segundo o autor, 

pelas paixões – mais poderosas que as fugazes emoções e que as pulsões, movidas por valores 

extremos como amor ou ódio –, cujos objetos se tornam absolutos ao desejo: não resta recurso 

senão sofrer. Para Garay (1998), percebe-se uma elaboração simbolizante que se reflete em 

todos os processos institucionais, sentidos pelo indivíduo precisamente como um sofrimento 
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inevitável e expresso como mal-estar e como conflitos, os quais abordaremos mais adiante. 

Ao considerar os desdobramentos do sofrimento para o sujeito, Ricoeur (1992) 

observa, refletindo nos termos da tragédia grega, que o sofrimento ensina – não no sentido 

moralista ou da vitimização da dor, mas nos sentidos da reflexão sobre si e também sobre a 

relação com outrem. 

Na reflexão sobre si, o autor pontua que o sofrimento questiona: por que eu? Até 

quando? Uma vez que essas perguntas se inscrevem na perspectiva de uma exigência de 

justificação, o sofrimento apresenta uma dimensão ética e filosófica, pois o sujeito que sofre 

busca uma exigência de sentido para seu sofrimento. Para além do “Sofro, logo existo”, a 

busca do sentido do sofrimento conduz à reflexão de que o mesmo “não se limita a ser, mas 

que ele é algo em excesso” (RICOEUR, 1992, p.7) . Este é o ponto filosófico nodal, do núcleo 

metafísico do sentimento do sofrer: ele é um mal que existe, mas que não deveria existir, e 

precisamente por isso recoloca o sujeito como uma vítima do sofrimento vivenciado. Diante 

da complexidade do sofrimento e dos desdobramentos que se efetivam na relação consigo 

mesmo e com outrem, Ricoeur (1992) remete ao sentido primeiro do sofrer, qual seja, o de 

suportar. Dessa maneira, o sujeito esforça-se para continuar a existir apesar de..., delineando a 

última fronteira entre a dor e o sofrimento. 

Na vertente da reflexão sobre a relação com outrem, o sofrimento expõe um paradoxo. 

Ainda que sou eu quem sofre e não o outro, e mesmo que os lugares não sejam cambiáveis, o 

sujeito que sofre demanda ajuda do outro, marcando os limites do dar e do receber. 

Os aspectos psicossociais do tema ganham ainda mais relevo quando se considera o 

trabalho de Sawaia (2011), que discute a desigualdade social sob essa perspectiva, elegendo a 

afetividade e, em especial, o sofrimento como categoria de análise. A escolha da autora pela 

afetividade como guia analítico das questões sociais se justifica pela necessidade de introduzir 

categorias que permitem desestabilizar o saber científico constituído. Nessa perspectiva, 

busca romper, do ponto de vista epistemológico, com o princípio dominante da neutralidade 

científica que culpa o indivíduo pela sua condição social, legitimando, com isso, relações de 

poder. 

Muitas vezes, a afetividade é tomada como obscurecedora ou como fenômeno 

incontrolável e não palpável nas pesquisas em ciências humanas de cunho positivista ou 

experimental. Diferentemente dessa concepção científica e suas variantes ideológicas, Sawaia 

(2011) propõe indagações que procuram incorporar a ética, a felicidade e o humano aos 

conceitos científicos. A afetividade portanto, entendida como “a tonalidade e a cor emocional 

que impregna a existência do ser humano” (SAWAIA, 2011, p.100), é um conceito que 
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epistemologicamente coloca no centro das reflexões o sujeito e a maneira como este se 

relaciona com as dimensões sociais. 

Cabe ressaltar que afetividade e ética, como discorre a autora, não se reduzem à 

subjetividade como interioridade, mas são critérios que se entrelaçam com o econômico e o 

político nas análises dos processos psicossociais. Nesse sentido, alinhando-nos às colocações 

dessa autora, as políticas públicas devem ser humanizadas, de tal sorte que falar de 

subjetividades estudantis significa falar de afetividade, de sofrimento, de desejo e, ao mesmo 

tempo, falar em poder, em política pública em educação, em assistência estudantil. 

Por outro lado, em face da importância da afetividade nas reflexões científicas, torna-

se necessária a afirmação das instâncias coletivas: é no sujeito que se manifestam os 

fenômenos afetivos – entre eles a emoção e o sofrimento. No entanto, isso não significa que 

devemos individualizar as questões político-sociais – ao contrário, o indivíduo não é 

responsável pela sua situação psicossocial e não é capaz de, por si só, modificá-la. De acordo 

com a autora e corroborando os argumentos de Ricoeur (1992), “é o indivíduo que sofre, 

porém, esse sofrimento não tem a gênese nele, e sim em intersubjetividades delineadas 

socialmente”. (SAWAIA, 2011, p.101). Tal afirmação nos permite investigar a vivência 

particular do sofrimento como possibilidade de conhecer as questões sociais dominantes em 

cada época histórica. Além disso e no caso específico desta investigação, a análise do 

sofrimento vivido no cotidiano dos estudantes significa reafirmar que as subjetividades não se 

reduzem a meras abstrações. 

Sob essa perspectiva, alerta-nos a autora que não basta introduzir o sofrimento como 

temática de pesquisa, pois é preciso qualificá-lo como ético-político. Para explicar o 

sofrimento nesses termos, a autora recorre às teorias de Espinosa (1632-1677), Agnes Heller 

(1929-) e Vygotsky (1896-1934). O ponto de convergência entre esses autores refere-se à 

concepção da emoção como constitutiva do pensamento e da ação, sem antagonismo à razão; 

além disso, trata-se de um processo que se constitui por meio de diversas e diferentes 

manifestações históricas e culturais nas quais o sujeito se insere e vivencia – ou, de acordo 

com Garay (1998), que constituem uma ordem simbólica que é assumida pelo indivíduo na(s) 

instituição(ões) de que faz parte. Portanto, a emoção é “um fenômeno objetivo e subjetivo, 

que constitui a matéria-prima básica à condição humana.” (SAWAIA, 2011, p.102). 

O livro Ética, considerado a principal obra de Espinosa (apud SAWAIA, 2009), é um 

tratado das emoções. Para esse autor, as emoções devem ser compreendidas como uma 

propriedade pertinente à natureza humana e demonstrou que a vida ética começa no interior 

dos afetos. Segundo Sawaia (2009), a questão principal para esse importante pensador do 
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século XVII era a servidão humana em todas as suas formas: seu objetivo central seria 

entender o que levava os homens a lutarem por sua escravidão como se fosse por sua 

liberdade. Portanto, a referida obra demonstrou que os afetos constituem a base tanto da 

servidão como da liberdade. 

Para compreender como a ética é um sistema de afetos na teoria espinosana, parte-se 

do pressuposto, de modo muito sucinto, de que o homem é um grau de potência, uma força 

interior para se conservar, se manter vivo em busca da liberdade e da felicidade. Essa potência 

de vida é o próprio poder de ser afetado, ou seja, corpo e mente – indissociáveis – se 

encontram com outros corpos e mentes que, de maneira mais ou menos intensa e expressando-

se positiva ou negativamente, constituem a própria existência do sujeito. As afecções (ou 

intersubjetividades) vivenciadas historicamente pelo sujeito se presentificam na mente sob a 

forma de emoções, sentimentos, imagens e ideias, os quais geram a potência de agir ou a força 

vital de existência e conservação. Assim posto, isso significa dizer que a potência de vida 

depende da qualidade ética da existência do sujeito: este julga de acordo com suas afecções. 

Os afetos, por sua vez, são “as afecções do corpo pelas quais a potência de agir desse corpo é 

aumentada ou diminuída, secundada ou reprimida e ao mesmo tempo as ideias dessas 

afecções” (ESPINOSA apud SAWAIA, 2011, p. 103). Daí depreende-se que afeto é a 

transição de um estado de potência a outro, gerada pelas intersubjetividades que corpo e 

mente recebem na existência. Em outras palavras, afetos são as condições de ser e existir, e, 

portanto, da ética. 

Se a potência de vida significa a busca da liberdade e da felicidade, a servidão ocorre 

em razão das paixões tristes que os sujeitos vivenciam: 

 

Os homens se submetem à servidão porque são tristes, amedrontados e 

supersticiosos. Enredados na cadeia das paixões tristes, anulam suas potências de 

vida e ficam vulneráveis à tirania do outro, em quem depositam a esperança de suas 

felicidades. (SAWAIA, 2009, p.366) 

 

Seguindo a esteira espinosana, a filósofa Heller (apud Sawaia, 2011), enfatiza a 

dimensão ética da ontologia e da epistemologia. As reflexões dessa pensadora neomarxista 

reafirmam que o psicológico é ético e postulam que as emoções e as necessidades humanas 

são fenômenos ideológicos que orientam a vida em sociedade. Para a compreensão da emoção 

como ideologia, ela parte do princípio de que as emoções são sociais, mediadas pelos 

encontros com outros corpos e mentes (afecções) que estão sempre se constituindo e, de 

acordo com esse processo, a qualidade e o conteúdo das intersubjetividades se (re)definem. 
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Além disso, uma vez sociais, as emoções são, também, históricas; esse argumento explica a 

prioridade que se confere, em momentos históricos distintos, a uma ou mais emoções – como, 

por exemplo, a vergonha, o medo e a culpa – como forma de coerção e de controle da 

sociedade, para que se mantenha uma ordem social excludente e desigual. Nesse ponto, a 

referida filósofa diferencia oportunamente dor de sofrimento: a dor é inevitável, faz parte da 

condição humana, é a própria capacidade humana de sentir ou de ser afetado quando se 

encontra com outros sujeitos; o sofrimento, por sua vez, é a dor mediada por injustiças e 

desigualdades sociais ou, como afirma Garay (1998), pelas assimetrias da alteridade. No 

sofrimento, portanto, há necessariamente uma relação de opressão e de submissão. 

Por último, Sawaia (2011) se referencia na teoria vygotskyana para a qualificação 

ético-política do sofrimento. Para Vygotsky (1984, 1987), como já expusemos anteriormente, 

o significado é um fenômeno intersubjetivo, social, cultural e histórico que interliga as 

funções psicológicas superiores ao corpo (enquanto organismo biológico), e este ao plano 

social (ou o meio exterior). Vale reafirmarmos que essa interligação ocorre de maneira 

complexa e não linear, sendo o significado a unidade analítica do comportamento humano em 

todas as suas manifestações psicológicas. Sob esse prisma vygotskyano, além da raiz 

biológica, as emoções e sentimentos são significados que afetam a psique humana, uma vez 

que são mediados pelas intersubjetividades, de sorte que, através da intrassubjetividade – ou 

seja, dialeticamente –, tais significados se revertam em funções psíquicas distintas, 

desencadeando diferentes ações e pensamentos. 

Diante dessas breves colocações teóricas, pode-se afirmar que o sofrimento é ético-

político porque se relaciona diretamente com os modos pelos quais os sujeitos se afetam, se 

encontram – anonimamente ou tête-à-tête, inseridos em contextos históricos específicos e 

determinados socialmente. Os maus encontros característicos da servidão, da injustiça e da 

heteronomia determinam as tonalidades do sofrimento, as quais variam de acordo com a 

situação social vivida cotidianamente e revelam, ao mesmo tempo, as questões sociais 

dominantes de cada época histórica. (SAWAIA, 2009, 2011). 

 

4.2 O sofrimento no plano institucional 

 

Mais do que os componentes afetivos individuais ou grupais, o sofrimento também é 

fruto de uma trama relacional dinâmica que se articula com as dimensões imaginária, os 

conflitos de valores, de desejos, de visões de mundo e envolve aspectos conscientes e 

inconscientes. Além disso, implica conexões com as injunções ou obrigações burocráticas, 
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organizacionais, racionais ou interesses políticos espúrios que colocam em jogo a prioridade 

da tarefa primária que dá sentido à instituição. 

No que respeita aos aspectos institucionais da educação e das escolas, Garay (1998) 

reconhece, inicialmente, uma série de dificuldades de análise. A autora considera, como 

aspectos mais relevantes, as deficiências do próprio instrumental teórico-metodológico e a 

complexidade inerente às instituições como objetos de conhecimento. Segundo o ponto de 

vista da autora, uma instituição é, na verdade, um labirinto, um emaranhado de instituições, o 

que a torna um construto multifuncional que se manifesta, na sociedade, como uma ou mais 

organizações. 

Há ainda que considerar as especificidades das instituições educativas, cuja dupla 

articulação (com os modos de pensar e de agir que sustentam a sociedade e a instituição, por 

um lado; com o desenvolvimento de indivíduos autônomos, por outro) e cujas contradições 

ideológicas e relacionais dificultam ainda mais sua análise. Esse caráter complexo das 

instituições de educação reflete, por certo, um conjunto dinâmico de processos sócio-

históricos em que todas as instituições se situam. No caso particular do CEFET-MG, trata-se 

de instituição que compõe a história da educação profissional no País, que tem sido resultado 

de disputas entre modelos educacionais distintos, de conquistas e de retrocessos ao longo dos 

pouco mais de cem anos de sua existência. Em outros termos, as lutas, os esforços, as 

expectativas (realizadas ou não) resultam no processo constitutivo da Instituição – inclusive 

os sujeitos e suas perdas, que ficaram “de fora” dos intramuros institucionais. Nesse sentido, 

afirma Garay (1998) que uma “instituição é, então, algo mais do que o discurso que anuncia 

sobre si mesma.” (GARAY, 1998, p.112) 

Por esse viés, as questões sobre o caráter, as funções, os méritos e os problemas da 

instituição implicam um discurso autocrítico igualmente complexo, através do qual se 

busquem traduzir os efeitos observados no cotidiano institucional em termos de mecanismos 

de (res)significação expressos nas entrelinhas de sua estrutura. Para a autora, apesar dos 

esforços nesse sentido, verifica-se, nas instituições educativas, o deslocamento de projetos 

educativos para o plano organizacional, em detrimento dos aspectos subjetivos e pedagógicos. 

Disso resultam a redução do já exíguo espaço para a reflexão crítica e a potencialização do 

sofrimento. 

O foco principal das “instituições de existência” (ENRIQUEZ apud GARAY, 1998, p. 

116), por sua vez, não são as relações econômicas ou de produção, mas as relações humanas e 

a trama simbólico-imaginária em que estas se verificam. Essas instituições são mais sensíveis 

aos fenômenos apontados acima e, justamente por isso, são as que demandam análise e 
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intervenções. Nas escolas – espaços que podem permitir ao indivíduo o exercício de 

atividades de formação, reflexão e amadurecimento –, a análise institucional é orientada 

segundo uma perspectiva contra-hegemônica, isto é, privilegiam-se os processos educativos, e 

não os resultados; os atores e as relações conflitantes que constituem o cerne de toda 

instituição dessa natureza, e não os produtos. Essas instituições educativas, cuja história 

produz uma cultura própria responsável pela orientação dos sujeitos para os fins 

institucionais, permitem a constituição de modos de subjetivação particulares. 

Em termos específicos, há laços de forte e constante reciprocidade entre os indivíduos 

e as instituições que os abrigam, que permitem e produzem suas identidades – o que não 

impede que entre os sujeitos e as instituições haja mal-estar e conflitos. O mal-estar é 

decorrente de uma resistência individual diante do imperativo de supressão de sua liberdade, 

condição para que o sujeito pertença e se identifique com o coletivo institucional. Os 

conflitos, por sua vez, correspondem ao plano contextual, relacional, e cujos sentidos se 

articulam com as demandas e as funções institucionais impostas aos sujeitos. 

Kaës (1991), numa perspectiva psicanalítica, aponta também algumas dificuldades 

para que se constitua uma representação social das instituições, as quais passariam tanto pelo 

caráter de sua irrepresentabilidade diante da subjetividade – o que exigiria a preexistência de 

um arcabouço propício ao pensamento crítico e sistemático –, quanto pelo que chama de 

riscos psíquicos da relação do sujeito com as instituições. 

No campo específico da psicanálise, a redutibilidade da instituição à análise é 

dificultada por seu caráter heterogêneo, o que a leva a funcionar segundo mecanismos que lhe 

são próprios, a exemplo do que também se aplica ao mito e à arte. Para ele, o trabalho 

psíquico que caracteriza os ambientes institucionais compreende o resgate ininterrupto dessa 

parte irrepresentável para a constituição da rede de sentidos do mito, rejeitando a concepção 

de uma identidade coletiva institucional. Isso corresponde, portanto, à crítica dirigida aos 

espaços psíquicos que caracterizam grupos sociais de vários tipos. 

Além disso, é preciso pensar o sujeito como parte integrante e interessada numa rede 

polinuclear de sentidos interferentes, responsáveis pela organização complexa de desejos e de 

suas manifestações. As instituições se configuram, portanto, como o espaço em que se dá uma 

ruptura narcísica pela qual o sujeito não se pertence integralmente; em contrapartida, é através 

desse processo de reconhecimento do sujeito nas instituições que se inventam novos espaços 

de vinculação, que emergem novas formas de pensamento e de significação, dinâmicos como 

as próprias sociedades. É precisamente a essa acepção que remete a expressão “aparelho 

psíquico do agrupamento” (KAËS, 1991, p. 29), a qual envolve a produção de vínculos e de 
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sentidos a partir de processos psíquicos inconscientes, mas que atendem à dupla exigência dos 

sujeitos e das instituições de que fazem parte. 

Feitas essas considerações iniciais, o autor distingue, então, quatro fontes de 

sofrimento nas/das instituições. A primeira, associada ao fato institucional em si mesmo, 

caracterizado por relações essencialmente assimétricas; a segunda é específica de cada 

instituição, e se desenvolve graças a suas estruturas social e inconsciente; a terceira relaciona-

se à natureza psíquica do sujeito; a quarta, em outra ordem, está ligada à angústia decorrente 

da distância entre objeto e desejo, resultado de condições adversas que também caracterizam 

o sujeito em sua história. 

O “sofrimento 'institucional'” (KAËS, 1991, p.50), ainda que tenha múltiplas fontes, 

deve ser, contudo, dissociado de qualquer determinação causal. O autor considera mais 

relevante, por outro lado, a busca de uma explicação dos mecanismos pelos quais os 

sofrimentos emergem e são reconhecidos na vida institucional. Esse ponto de vista se justifica 

a partir da mesma posição já defendida acima: a de que o sofrimento deve ser analisado no 

âmbito de uma rede de vinculações, sem a qual as instituições não são possíveis nem 

pensáveis. O sofrimento da instituição, portanto, só pode ser compreendido pela projeção: 

 

A instituição é um objeto psíquico comum: ela, propriamente, não sofre. Nós 

sofremos pela nossa relação com a instituição, sofremos nessa relação; falar do 

sofrimento da instituição é uma maneira de designar essa relação esvaziando-nos 

dela como sujeito, passivo ou ativo. Designamos assim, por projeção, o que está 

sofrendo nos sujeitos da instituição: é a instituição em nós, o que em nós é 

instituição, que se encontra sofrendo. (KAËS, 1991, p.51) 

 

Segundo o mesmo autor, outra dimensão do sofrimento é a que se percebe na 

instituição, em decorrência de não compreendermos os aspectos causais, racionais e de 

significado do sofrimento que nela experimentamos. Como visto, há uma indiferenciação 

entre o sujeito e a instituição que o abriga, e que corresponde à indiferenciação inerente aos 

espaços psíquicos comuns. O sofrimento radical decorre, nesse quadro, da busca de precisão 

dos limites de um espaço psíquico indiferenciado, o que não se faz, diante da não-identidade, 

sem angústia: esse é o nível que o autor chama de isomórfico, inextricável, e que seria a base 

dos vínculos indiferenciados. 

Kaës (1991) discorre ainda sobre três instâncias do sofrimento institucional, as quais 

são associadas: a) a falhas das formações contratuais vinculadas à função instituinte, b) a 

fatores adversos que se apresentam à realização da tarefa que determina o caráter e a 

identidade da instituição e c) a dificuldades enfrentadas para sustentar o espaço psíquico 
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institucional. 

O parâmetro usado para avaliar os fracassos das formações contratuais é a atinência 

com que as instituições desempenham suas funções primárias. Dessa forma, tanto nos casos 

de excesso quanto de falta ou de inadequação entre a estrutura da instituição e a natureza da 

tarefa primária, instala-se um sofrimento estreitamente ligado ao questionamento da própria 

identidade e da representação da instituição em sua singularidade. 

O simples fato de uma instituição estar associada a uma tarefa primária que, em 

princípio, sustenta sua própria existência, isto é, sem cuja realização não há instituição, 

indicaria, por si só, a predominância dessa tarefa nas atividades constantes a que se dispõem 

os membros dessa instituição. Entretanto, pode haver ampla diversidade de tarefas que entram 

em competição ou mesmo em contradição com a tarefa primária, por vezes até mesmo 

utilizando dispositivos institucionais. Esses mecanismos de disposição contrária à tarefa 

primária são obstáculos para a realização do desejo da comunidade institucional e se 

manifestam de diferentes maneiras nos sujeitos da instituição. No caso específico de 

instituições de formação ou para instituições de tratamento humano, a agressividade se volta 

para seu interior (estudantes, colegas de trabalho etc.), uma vez que há uma falha na 

reciprocidade dos contratos inconscientes. 

As instituições, por sua vez, protegem seus sujeitos contra a angústia de mudanças 

psíquicas catastróficas, ao mesmo tempo em que produzem e asseguram defesas específicas 

contra o que não está diretamente ligado ao fato institucional, ou seja, contra o que pudesse 

oferecer risco a sua existência ou à relação dos seus sujeitos com a tarefa primária que os 

reuniu. Nesses termos, “a instituição realiza funções de defesa contra as angústias, 

principalmente psicóticas, dos membros da instituição, para cada indivíduo enquanto tal, para 

cada indivíduo enquanto parte ativa na instituição, e para o espaço psíquico comum da 

instituição.” (KAËS, 1991, p.57) 

A nosso ver, contudo, essa proteção também tem seu preço para a manutenção do 

espaço psíquico: o próprio mecanismo de impedimento de uma catástrofe oferece ganhos aos 

sujeitos, mas também provoca sofrimento. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O percurso metodológico escolhido para esta investigação se referencia no 

delineamento de uma pesquisa de caráter qualitativo. O significado do termo qualitativo a que 

nos referimos é entendido aqui como aquele capaz de incorporar os significados dos aspectos 

subjetivos que pretendemos investigar. Por esse motivo, não pretendemos corroborar as 

dicotomias existentes no campo científico entre as pesquisas qualitativas e as quantitativas, 

pois não nos interessa quantificar os fenômenos psíquicos apreendidos de uma dada realidade 

social. Nossa intenção, por outro lado, é aprofundar a análise dos processos sociais e 

psíquicos constitutivos do próprio campo das subjetividades. 

A instituição objeto desta pesquisa é o Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais. Conforme aludimos anteriormente, trata-se de uma Escola que oferece cursos 

relativos à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação Superior e Pós-

Graduação e se estrutura em dez unidades de ensino. Por se tratar de uma instituição 

multicampi, a coleta de dados dirigir-se-á aos estudantes do campus I em Belo Horizonte, 

valendo-se da necessidade de se restringir a dispersão do campo, o que seria previsível no 

caso de inclusão de sujeitos de outras unidades. 

Nesse contexto, cabe ressaltar também que a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio é oferecida pela Instituição nas seguintes formas: Integrada, Jovens e Adultos (EJA), 

Concomitância Externa e Subsequente. A primeira, à qual pertencem os sujeitos discentes 

eleitos para esta pesquisa, refere-se aos cursos técnicos articulados ao nível médio, em tempo 

integral, que têm duração de três anos. A modalidade EJA se assemelha à Integrada, porém, os 

estudantes devem apresentar idade superior a 18 anos e os cursos são ministrados no período 

noturno, durante quatro anos. Diferentemente dessas, a modalidade de Concomitância Externa 

diz respeito aos cursos técnicos desvinculados do ensino médio do CEFET-MG, porém, os 

estudantes devem ter concluído o ensino médio, ou estar com o mesmo em curso, em outra 

escola. A forma Subsequente, por sua vez, compreende cursos técnicos que exigem do 

estudante a conclusão do ensino médio para seu ingresso. Os cursos técnicos de 

Concomitância Externa e os Subsequentes têm a duração de dois anos e são ofertados no 

período da noite. 

Diante das diferentes modalidades brevemente expostas, optou-se por pesquisar os 

estudantes pertencentes à Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada 

por constituírem a maior parte do corpo discente da Instituição. Além disso, as articulações 

entre o ensino médio e o técnico ganham mais evidência no interior da Escola através e em 
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razão do tempo integral em que os cursos são ministrados. Desse modo, as práticas 

pedagógicas adotadas tendem a afetar tais estudantes de maneira mais constante e intensa em 

relação às demais modalidades. Por último, em termos histórico-educacionais, a nosso ver, os 

estudantes da modalidade integrada indiscutivelmente representam, até então, a razão de ser 

da Instituição enquanto política pública. 

No bojo dessas considerações, no que tange à coleta de dados, utilizou-se uma 

combinação de técnicas que, articuladas e complementares entre si, permitem descrever de 

forma precisa as especificidades do tema. Dessa maneira, trabalhou-se com as técnicas de 

análise documental, entrevistas e grupo focal, descritas a seguir. 

 

5.1 Coleta de dados documentais 

 

Os dados acerca do histórico e da atual caracterização institucional, bem como aqueles 

relativos ao quadro de pessoal e ao campo específico da Assistência Estudantil, foram obtidos 

através de relatórios, arquivos físicos e eletrônicos (incluindo-se mensagens eletrônicas) da 

Secretaria de Política Estudantil, da Superintendência de Administração de Pessoal, da 

Superintendência de Desenvolvimento Organizacional e da Prefeitura do CEFET-MG. 

No que tange à caracterização dos estudantes, referenciamo-nos nos dados fornecidos 

pela COPEVE do CEFET-MG. Conforme explicitado anteriormente, a COPEVE dispõe de 

dados relativos ao perfil social, econômico e cultural dos estudantes que ingressam na 

Instituição, referentes a cada processo seletivo que realiza anualmente. Esses dados são 

obtidos no ato da inscrição do candidato à Escola, mediante o preenchimento de um 

questionário socioeconômico. Posteriormente, ao final de cada processo seletivo, os dados 

coletados são analisados quantitativamente e passam a se relacionar aos candidatos aprovados 

na primeira chamada e que efetuaram suas respectivas matrículas. 

Servimo-nos de alguns dados referentes ao ano de 2010, a fim de compor a 

caracterização do perfil dos estudantes pesquisados, e os analisamos qualitativamente à luz 

dos objetivos da investigação. 

 

5.2 Entrevistas 

 

Por se tratar de uma pesquisa de caráter qualitativo, optamos pelo método de 

levantamento de dados utilizando a técnica de entrevista, pois, “se os dados em foco para o 

objetivo da pesquisa são as atitudes e percepções do indivíduo, a mais direta e geralmente a 
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mais vantajosa aproximação é indagar os próprios indivíduos.” (CANNELL e KAHN, 1974, 

p.322). A entrevista, de maneira geral, se adapta à coleta de dados sobre atitudes, percepções, 

crenças, sentimentos, experiências passadas e intenções futuras. 

Entre as diferentes formas de se realizar uma entrevista, entendemos que a modalidade 

semiestruturada se apresenta mais adequada para o cumprimento dos objetivos desta pesquisa, 

pois tal variante metodológica permite ao entrevistado maior liberdade de expressão em suas 

respostas. Por outro lado, o pesquisador, ao se apoiar em um roteiro, evita que se perca o foco 

das questões a serem investigadas. 

No que se refere aos sujeitos entrevistados, os mesmos foram divididos em duas 

categorias distintas: estudantes e trabalhadores da Instituição. Os trabalhadores se referem aos 

servidores públicos da Escola – docentes e técnicos administrativos, bem como aos 

profissionais terceirizados contratados para os serviços de vigilância, limpeza e conservação. 

A escolha por incluir, além dos estudantes, alguns trabalhadores no conjunto de informantes 

justifica-se pela necessidade de se evidenciarem perspectivas complementares sobre os 

processos de subjetivação dos estudantes. Entende-se que essas duas categorias estão 

interligadas, mas ocupam espaços diferentes na organização da Escola. Dessa forma, foram 

utilizados dois roteiros de entrevista distintos – um para cada categoria de sujeitos, conforme 

apêndices F e G. 

Em termos numéricos, o universo de estudantes do ensino profissional técnico 

integrado do campus I é de 1.456 matriculados, em 2012, segundo dados fornecidos pela 

Divisão de Registro Escolar do CEFET-MG (2012f), assim distribuídos: Eletrônica (329), 

Eletrotécnica (234), Equipamentos Biomédicos (109), Estradas (56), Hospedagem18 (44), 

Meio Ambiente (107), Mecânica (231), Mecatrônica (111), Química (115), Transportes e 

Trânsito (54), Turismo e Lazer (66)19. 

Dessa maneira, para conferir maior abrangência ao estudo e considerando que são 

ministrados um total de dez cursos técnicos integrados no campus I da Instituição, tentou-se 

escolher pelo menos um estudante de cada curso para as entrevistas, os quais pertenciam a 

diferentes séries do Ensino Médio. Além disso, buscou-se um equilíbrio entre os entrevistados 

do sexo masculino e feminino, bem como entre estudantes que cursaram o ensino 

fundamental em escolas públicas e privadas. Os voluntários, se apresentassem características 

idênticas (curso, série, sexo) às de outros que já-se haviam inscrito para as entrevistas, foram 

                                                 
18 O curso Técnico em Hospedagem se iniciou em 2012, em substituição ao curso Técnico em Turismo e Lazer, 

por determinação do MEC. 

19 Número de matriculados das turmas remanescentes. 



77 

 

dispensados. 

No bojo dessas considerações, obteve-se um grupo de estudantes encerrando-se em 

quatorze entrevistas semiestruturadas, quando se percebeu o nível de saturação das respostas, 

determinado por sua concentração em núcleos semânticos específicos. A idade dos 

respondentes variou de 15 a 19 anos, coincidindo com a faixa etária da média nacional dos 

jovens que cursam o ensino médio. Quanto ao ensino fundamental, metade do grupo foi de 

estudantes provenientes de escolas públicas e a outra metade de escolas privadas. Além disso, 

dos quatorze alunos que se submeteram espontaneamente à entrevista, nove são do sexo 

feminino e cinco, do sexo masculino. Com relação às séries, quatro deles estavam cursando o 

1º ano, cinco cursando o 2º ano e mais outros cinco pertenciam ao 3º ano. 

A escolha dos estudantes se deu mediante divulgação da pesquisa em salas de aula 

selecionadas aleatoriamente. Considerando as diferenças entre o número de alunos e, por 

consequência, a quantidade de séries por curso, e ainda a concentração de determinado sexo 

por curso, as turmas foram previamente escolhidas de modo que tais diferenças fossem 

minimizadas, a fim de se obter um grupo de pessoas com características mais abrangentes, 

porém sem grandes discrepâncias. Há que ressaltar, porém, que as variações existentes entre 

os cursos são importantes – não só as supracitadas, mas também, aquelas relativas ao padrão 

socioeconômico, ao nível de pontuação e à concorrência para aprovação no processo seletivo 

(relação candidato/vaga). Contudo, fogem aos limites desta investigação pesquisar e 

relacionar entre si tais variações. 

Após divulgação em sala de aula, as entrevistas foram agendadas de acordo com o 

interesse e a disponibilidade de cada estudante em participar da pesquisa. As entrevistas foram 

realizadas na própria Instituição, individualmente, na sala de atendimento psicossocial da 

Coordenação de Política Estudantil. A fim de garantir melhor interação entre os interlocutores 

e maior aproveitamento dos conteúdos a serem ditos, as entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas. 

Quanto aos trabalhadores da Instituição, consideramos, para efeito desta investigação, 

os profissionais que desenvolvem suas atividades diretamente com os estudantes e cujo 

campo de atuação permite uma visão mais abrangente da Escola. Nessa perspectiva, foram 

entrevistados oito trabalhadores, sendo quatro deles docentes (dois pertencentes à área técnica 

e dois da área de formação geral) e os outros quatro distribuídos entre os cargos de assistente 

administrativo, assistente social, técnico em enfermagem e vigilância. 

Dada a diversidade de campos de atuação desses trabalhadores e, consequentemente, 

as diferentes percepções acerca dos modos de subjetivação dos estudantes, os mesmos foram 
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escolhidos mediante convite informal e individual, de acordo com a função ou área de 

atuação, bem como pela quantidade que representam no conjunto dos profissionais. Nesse 

sentido, o grupo de trabalhadores se dividiu em quatro professores, três técnicos 

administrativos e um contratado. Visando a garantia de um nível mínimo de percepção dos 

processos subjetivos, relacionais e institucionais aqui analisados, os trabalhadores que 

participaram das entrevistas deveriam ter, pelo menos, três anos de atuação na Instituição 

pesquisada. Dessa maneira, o tempo de trabalho no CEFET-MG dos trabalhadores do grupo 

estudado variou de quatro a vinte e sete anos. 

Assim como ocorreu com os estudantes, os trabalhadores foram entrevistados na 

própria Instituição, individualmente, na sala de atendimento psicossocial, na Coordenação de 

Política Estudantil. Considerando o total de participantes – vinte e dois –, a duração de cada 

entrevista variou, em média, de trinta minutos a duas horas, de acordo com o ritmo imposto 

pelo próprio entrevistado. Todos os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, sendo o projeto aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da PUC Minas 

(registro CAAE 0355.0.213.000-11), bem como autorizado pelo CEFET-MG (Processo nº 

23062.002756/11-18) para a realização do trabalho com os sujeitos da Instituição. 

A partir das colocações feitas até aqui acerca do grupo de pesquisa, podemos dizer que 

a construção da investigação seguiu a seguinte ordenação: 1) divulgação e/ou convites 

informais para a escolha dos participantes do estudo; 2) seleção e agendamento individual das 

entrevistas; 3) realização das entrevistas e gravação das mesmas; 4) transcrição das 

entrevistas; 5) análise dos dados obtidos. 

No que se refere ao último item do procedimento metodológico, o tratamento dos 

dados foi realizado através da técnica de análise do conteúdo da amostra coletada, conforme 

trataremos mais adiante. 

 

5.3 Grupo focal 

 

Posteriormente às entrevistas, realizou-se um grupo focal com estudantes da mesma 

unidade – campus I - da Instituição. De acordo com Kind (2004), o grupo focal é “um 

procedimento de coleta de dados no qual o pesquisador tem a possibilidade de ouvir vários 

sujeitos ao mesmo tempo, além de observar as interações características do processo grupal.” 

(KIND, p.124, 2004). Assim como as entrevistas, o grupo focal objetiva coletar dados acerca 

dos sentimentos, experiências e percepções dos sujeitos; porém, diferentemente daquelas, 

permite apreender a representação de um pequeno grupo sobre um determinado tema. 
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O intuito de se adotarem concomitantemente as técnicas de entrevista e do grupo focal 

na coleta de dados advém precisamente da complementaridade que as mesmas possibilitam a 

partir das diferenças que apresentam. As perspectivas individuais de cada entrevistado e dos 

entrevistados em seu conjunto, bem como do grupo focal diante da compreensão da temática 

proposta, certamente permitem correlações fecundas nas análises dos dados. 

No que se refere à composição, o grupo focal foi constituído de sete participantes, 

além de um moderador (a própria pesquisadora). À semelhança dos sujeitos das entrevistas, os 

participantes foram estudantes – no entanto, não foram os mesmos escolhidos para as 

entrevistas. A escolha dos participantes seguiu os mesmos critérios descritos anteriormente 

para a coleta de informações por entrevistas, com preferência para os estudantes dos terceiros 

anos de curso e, em seguida, para aqueles dos segundos anos. 

Cabe ressaltar que o processo de composição do grupo focal foi bastante difícil. 

Considerando que os estudantes deveriam pertencer a diferentes turmas e cursos da 

Instituição, os horários comuns, disponíveis para participação dos voluntários na pesquisa, 

eram praticamente inexistentes. Dessa forma, a composição do grupo sofreu várias alterações, 

tanto dos estudantes voluntários, quanto dos dias e horários propostos. Inclusive, a quantidade 

de participantes alcançada se limitou a oito, sendo que ainda foi registrada uma ausência no 

grupo. 

Diante desses fatores limitantes, a realização do grupo focal se deu em um encontro e 

contou com a colaboração de estudantes dos cursos de Equipamentos Biomédicos, Mecânica e 

Meio Ambiente. Dos participantes, seis pertenciam ao 3º ano e um ao 2º ano. A idade dos 

estudantes variou de 17 a 19 anos, intervalo bastante semelhante ao do grupo de estudantes 

que participou das entrevistas. Buscou-se também um equilíbrio entre os sexos: quatro do 

feminino e três do masculino. 

A sessão do grupo focal foi realizada na própria Instituição, na sala de reuniões da 

Coordenação de Política Estudantil, com uma duração de 145 minutos. Na oportunidade, os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Seguindo o mesmo 

percurso metodológico da coleta de informações por entrevistas, a sessão foi gravada e 

posteriormente as discussões foram transcritas, para melhor aproveitamento do conteúdo da 

investigação. O tratamento das informações foi feito mediante análise de conteúdo. 

Essa combinação de técnicas permitiu que, ao final da coleta de dados, as diferentes 

percepções acerca da temática, refletidas nas perspectivas individuais e coletivas e 

provenientes de sujeitos que ocupam espaços distintos na organização da Instituição, nos 

levassem a melhor compreender os processos de subjetivação atinentes à educação 
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profissional e tecnológica. 

Quanto à identificação dos participantes da pesquisa, a fim de facilitar a leitura dos 

textos transcritos e de se preservar o anonimato dos sujeitos das entrevistas e do grupo focal, 

os mesmos foram classificados da seguinte maneira: 

1) estudantes que participaram das entrevistas – classificados por letras do alfabeto: 

Estudante A até o Estudante N; 

2) trabalhadores que participaram das entrevistas – classificados por letras do alfabeto 

e identificados por Professor ou Funcionário, ex: Professor A; Funcionário B; 

3) estudantes que participaram do grupo focal: Estudante do grupo focal; 

4) mesmo consciente do caráter sexista da Língua Portuguesa, optamos por utilizar o 

gênero gramatical masculino para nos referirmos tanto às mulheres quanto aos homens. 

A forma como foram transcritos os relatos dos participantes foi fiel à linguagem 

adotada por eles. Por isso, a grafia desses relatos não se encontra necessariamente nos padrões 

da norma culta. 

 

5.4 Análise de conteúdo 

 

De acordo com Laville & Dione (1999), o princípio fundamental da análise de 

conteúdos dos dados “consiste em desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para 

esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação.” (LAVILLE e DIONE, 

1999, p.214). Nesses termos, a análise de conteúdo objetiva compreender o conteúdo 

manifesto ou latente e as significações explícitas ou não do sentido das comunicações feitas 

pelos entrevistados. 

Segundo esses autores, não existe uma única maneira de se realizar uma análise de 

conteúdo, com etapas rígidas que resultarão em belas conclusões. Na verdade, existe um 

conjunto de possibilidades de construção ou reconstrução dos sentidos dos conteúdos. De 

todo modo, diante do material bruto que se reuniu na coleta de dados, faz-se necessário 

observar algumas fases que constituem o processo de extração dos significados, quais sejam: 

o recorte dos conteúdos e a fixação das categorias de análise. Essas fases, muitas vezes, 

podem se entremear na prática da decomposição e recomposição dos sentidos dos conteúdos. 

No entanto, antes de iniciar tais etapas, ressalta-se que 

 

o tipo de recorte selecionado e o modo como serão agrupados os elementos que 

emergirão serão determinantes para a qualidade da análise e a das conclusões. É a 

partir dessas decisões que ele [pesquisador] poderá alcançar o sentido profundo do 
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conteúdo ou que passará ao largo das ideias essenciais. (LAVILLE e DIONE, 1999, 

p.216). 

O recorte dos conteúdos tem por finalidade agrupar os elementos que dão sentido ao 

material a ser analisado, relacionando-o aos objetivos e intenções da pesquisa. Com isso, tais 

elementos são palavras, expressões, frases ou orações que constituem unidades de sentido, ou 

seja, cada fragmento de discurso deve apresentar um significado que se relacione direta ou 

indiretamente ao objeto da investigação. 

No caso desta pesquisa, optou-se por proceder primeiro aos recortes de conteúdos das 

entrevistas para depois fixar as categorias, apesar de essa ordem não representar uma regra. 

Nesse sentido, os recortes dos conteúdos foram extraídos de acordo com as respostas dos 

participantes em cada pergunta do roteiro de entrevista e do temário do grupo focal. Em 

seguida, os recortes foram agrupados por temas que se assemelharam principalmente pelas 

significações dos discursos dos entrevistados, como também por palavras recorrentes nessas 

entrevistas. 

Entende-se que o recorte de conteúdos por temas conduz a uma aproximação maior do 

pesquisador com as unidades de sentido, uma vez que a busca da compreensão dos 

significados se sobrepõe aos registros meramente estruturais da construção das comunicações. 

Além disso, esses temas muitas vezes não se apresentam com muita clareza nos discursos e 

requerem um cuidado maior ao selecioná-los de acordo com os fragmentos de sentido 

expressos implicitamente. Com isso, as inferências do pesquisador são fundamentais para a 

escolha dos temas, o que pode ser motivo de crítica para alguns devido ao caráter subjetivo 

que esse tipo de análise pode conter. No entanto, concordamos com a assertiva de que “toda 

análise compreende uma parte de interpretação em que o pesquisador explicita o que ele 

entende dos resultados obtidos.” (LA VILLE e DIONE, 1999, p.217). 

Cabe ressaltar ainda que, ao agrupar as unidades, os temas poderão ser escolhidos 

meramente de acordo com a frequência com que aparecem nos discursos dos sujeitos. 

Contudo, reafirmamos que se optou pela análise qualitativa de conteúdos, em que não nos 

interessa um tratamento estatístico dos dados. Para além da frequência com que ocorreram as 

unidades de sentido, buscaram-se escolher os temas em função da relação que cada um deles 

estabelecia com o conjunto dos outros elementos. Desse modo, o contexto no qual as 

comunicações ocorreram e as vinculações existentes entre elas nortearam a significação dos 

recortes por temas do material coletado. 

Uma vez concluídos os recortes de conteúdos por temas, seguiu-se ao segundo 

momento da análise de conteúdo, que diz respeito à definição das categorias analíticas. Estas 

consistem na classificação dos elementos de conteúdo organizados por semelhança de sentido. 
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A definição das categorias pode ocorrer de três maneiras diferentes, variando de acordo com 

os objetivos da pesquisa e com as intenções do pesquisador: 

 

 Seguindo o modelo aberto, as categorias não são fixas no início, mas tomam 

forma no curso da própria análise. 

 No modelo fechado, em contrapartida, o pesquisador decide a priori categorias, 

apoiando-se em um ponto de vista teórico que se propõe o mais frequentemente 

submeter à prova de realidade. 

 O modelo misto situa-se entre os dois, servindo-se dos dois modelos precedentes: 

categorias são selecionadas no início, mas o pesquisador se permite modificá-las 

em função do que a análise aportará. (LA VILLE & DIONE, 1999, p.219). 
 

No estudo em questão, dada a necessidade de se aperfeiçoar o conhecimento acerca do 

sofrimento emocional como parte constitutiva dos processos de subjetivação dos estudantes, 

optou-se pelo modelo aberto de análise categorial, direcionado para a natureza exploratória 

desta investigação. 
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6 DISCURSOS, PERCEPÇÕES, CONDICIONANTES E ANÁLISE DO 

SOFRIMENTO ESTUDANTIL 

 

Conforme exposto acima, o tratamento dado às informações colhidas pelos sujeitos da 

pesquisa partiu das unidades de sentido passíveis de composições temáticas que resultaram 

em categorias de análise. Estas são apresentadas, neste capítulo, em duas partes 

interdependentes: a primeira concentra-se nas categorias compostas por semelhanças dos 

discursos dos sujeitos que, de certo modo, contextualizam a apreensão do sofrimento 

estudantil; a segunda analisa categorias – o medo, o próprio sofrimento e a psicologia – 

depreendidas dos discursos que dialogam diretamente com as subjetividades estudantis em 

questão. 

 

6.1 Os grupos temáticos a partir dos discursos dos sujeitos 

 

Nesta Seção, os conteúdos das entrevistas e do grupo focal serão apresentados à luz 

dos discursos dos sujeitos, a fim de se visibilizar as percepções dos participantes acerca da 

temática em questão. Optou-se por agrupar os conteúdos temáticos de acordo com os roteiros 

das coletas de informações, os quais são considerados pertinentes nas delimitações 

contextuais do sofrimento emocional dos estudantes. Apresentaremos, portanto, as colocações 

dos sujeitos de maneira abrangente e fiel às linguagens que lhes são próprias, a fim de se 

preservar a importância e a riqueza de uma investigação qualitativa. 

 

6.1.1 Representações da Instituição 

 

Uma das questões feitas aos estudantes nas entrevistas, referia-se ao motivo ou 

motivos pelos quais se escolheu o CEFET-MG para estudar. Trata-se de uma pergunta que 

objetiva compor o contexto da identificação acadêmica do estudante e apontou um padrão de 

respostas indicando a “fama”, o “nome” da Instituição, muitas vezes associada à formação 

profissional de qualidade e/ou necessária para se inserir no mundo produtivo, conforme 

excerto: 

 

porque aqui todo mundo fala que é uma instituição de nome e tem uns cursos 

técnicos (…) preferi também porque tem tanta coisa que eu quero fazer no meu 

futuro que se eu (…) estudasse em uma escola normal (…) eu não teria um técnico e 

não poderia ter um emprego melhor logo que saísse da escola. (Estudante A) 
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Ainda: “é uma instituição que tem muito prestígio, né? E através dela a sua vida 

acadêmica, pelo menos lá de fora, parecia que ia ser mais bem encaminhada e sua vida 

profissional também.” (Estudante L) 

Além disso, houve outro padrão de resposta que demonstrou a influência dos círculos 

sociais e afetivos na escolha do CEFET-MG, conforme exemplo: “Meu tio estudou no Cefet 

(…) ele fala na minha cabeça sobre o Cefet desde que era pequenininha.” (Estudante F) 

Conforme aludimos anteriormente, o CEFET-MG é uma instituição pública centenária 

e, como tal, habita o imaginário social, pela relevância histórico-educacional que apresenta no 

campo do ensino profissional do Estado de Minas Gerais, principalmente na cidade de Belo 

Horizonte e sua região metropolitana. A intensidade da referência positiva nesse tipo de 

ensino ainda se faz presente na atualidade e continua a atrair o público a se candidatar para a 

Instituição. 

Sobre esse aspecto, podemos dizer que o imaginário social - do “nome”, da “fama” e 

do “prestígio” é parte fundamental do processo de constituição do tempo presente da 

Instituição. Mesmo que tais características estejam atreladas a um alto grau de dificuldade de 

ingresso e permanência, do ponto de vista do conhecimento e da cognição, há uma percepção 

de “endeusamento” e de “grandiosidade” que se inicia antes do estudante ingressar na escola. 

Isso pode ser verificado quando os estudantes foram questionados sobre as percepções sobre o 

CEFET-MG antes e depois de se tornarem estudantes dele, evidenciando uma imagem que se 

desfaz logo que os sujeitos começam a vivenciar os primeiros meses na Instituição. Corrobora 

essa afirmação a fala de um estudante entrevistado: “(...) Quando a gente vai entrar, a gente 

pensa 'Nossa, Cefet!' é uma coisa quase utópica, né... mas chega aqui a gente vê que tem suas 

falhas...” (Estudante D). 

Nesse sentido, de acordo com os entrevistados e com o grupo focal, a percepção da 

Escola antes de nela se ingressar é bastante diferente após se tornar estudante, sobretudo no 

que diz respeito à qualidade do ensino: 

 

acho que... não porque as pessoas falam que aqui é difícil e tal, mas... só quando a 

gente tá aqui dentro que a gente reconhece isso. Às vezes os outros falam que é 

difícil e você acha que não, mas quando você tá aqui dentro que você vê que 

realmente aqui é muito difícil. 

(...) 

[imaginava] que era uma escola boa (…) e os professores eram ótimos, que 

ensinavam bem e tal, que o ensino era ótimo, da qualidade do ensino mesmo, d'eles 

saberem passar bem a matéria, d'eu aprender assim, muito, muito, muito e... alguns 

professores são ótimos, outros não... deixam a desejar, a gente tem que aprender 

muita coisa sozinha aqui, pegar livro e se virar. (Estudante N) 

 

pra estudar aqui falavam sempre que era fácil de entrar e difícil de sair. Eu ralei pra 
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caramba pra entrar aqui. (…) Eu achava que o ensino era melhor, mais 

comprometimento do professor, coisa assim... o ensino é mais corrido. No lugar do 

professor te ensinar com tempo e você ter tempo pra aprender, é você que tem que 

correr atrás do professor. (Estudante B) 
 

Segundo relato de estudante do grupo focal, ouvia-se de professores do cursinho 

preparatório para ingressar no CEFET-MG que os alunos da Instituição representam uma 

espécie de “elite intelectual”. Tal expressão desencadeou discussão no grupo focal, em que os 

estudantes, criticamente, observam que a Escola apresenta uma boa estrutura física, mas, em 

se tratando de recursos humanos (principalmente professores) é deficitário, no sentido da falta 

de comprometimento. Compreende-se, então, que a expressão “elite intelectual” opera num 

quadro semântico que remete a um imaginário social que, num certo sentido, não corresponde 

a uma realidade efetivamente vivenciada pelos estudantes. Por outro lado, pertencer a essa 

Instituição traz um sentimento de ser reconhecido socialmente, o qual parece sustentar a 

permanência dos estudantes na mesma, conforme exemplos: “(...) Ah é bom uma pessoa 

chegar pra você: 'Nó, você estuda no Cefet!', 'Você é inteligente! Você passou no Cefet!'... sua 

auto estima aumenta, né? [risos] (Estudante J). Ainda: “Eu gosto do jeito que as pessoas me 

veem, digamos assim, porque aluno do Cefet é visto de uma forma diferente, de uma forma 

melhor, devido ao ensino, à cobrança que é exigida aqui.” (Estudante M). Para outro 

estudante, 

 

(…) sair com a blusa do Cefet lá fora é muito bom, todo mundo olhando e falando 

“esse aí é aluno do Cefet, esse aí é inteligente” (…) principalmente alguém que você 

não conhece, a primeira coisa que eu falo “eu sou do Cefet”, eu tenho que mostrar 

isso, sabe? Aproveito dessa marca do Cefet. (Estudante G)  
 

No que se refere à maneira como a Escola funciona, sua estrutura organizativa e suas 

regras de conduta para os estudantes, a maior parte dos sujeitos da pesquisa afirma que não há 

um padrão de funcionamento da Instituição. Embora exista um Manual do Estudante – no 

qual são tratadas as principais questões acadêmicas, tais como horários das aulas, tolerância 

de chegada do estudante e do professor, distribuição dos pontos das avaliações, entre outras –, 

conforme muitos participantes a ele fazem remissão, na prática e no cotidiano da Escola não 

há uma aplicação à risca dessas regras. Na verdade, de modo geral, as normas de conduta e 

funcionamento existem; no entanto, são muito variáveis, pois são aplicadas conforme cada um 

compreende a situação colocada. A afirmação de um dos servidores sintetiza a opinião dos 

demais participantes: “[as regras] nem são claras, nem são coerentes, nem são aplicadas 

igualmente para todos... e nem são discutidas também.” (Funcionário B). 
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Associada a essa discussão existe a questão da liberdade que os estudantes têm na 

Escola: de “matar” aulas, de transitar pelas dependências da mesma e/ou adentrá-la 

independente dos horários marcados das aulas – enfim, não há uma cobrança a respeito do 

que o estudante faz com o seu tempo na Instituição. A liberdade é, então, considerada tanto 

pelos estudantes quanto pelos servidores como uma importante característica do CEFET-MG. 

Para o grupo de estudantes, essa liberdade os surpreende ao ingressar nessa Escola e, com 

isso, percebem que é preciso saber conviver com ela: 

 

[no CEFET-MG] você pode fazer o que você quiser, é bem liberal, e ao mesmo 

tempo que é liberal, tem as restrições que te obrigam a ser responsável e a não ser 

tão liberal ao mesmo tempo, uma contradição, né? (…) depois que vai passando o 

tempo, você vai vendo que é bem o que os veteranos falam, e aí vai acostumando, e 

vai vendo que realmente tem a liberdade de sair da aula, sei lá, pra atender o 

telefone, pra comer, mas você sabe que vai tá perdendo aula e você precisa 

recuperar. (Estudante K)  

 

A interpretação da liberdade trazida pelos discursos dos sujeitos, sobretudo 

relacionada à ausência de normas claras para os estudantes, aparece de maneiras distintas. 

Para uns, ela é perniciosa, pois não forma o estudante devidamente para a vida produtiva, 

como expôs um professor da formação técnica: 

 

O Cefet é uma escola diferenciada, é uma escola que oferece uma formação 

profissional para o estudante... diante disso, eu acho que nas normas de conduta, de 

comportamento dos alunos e a maneira de informá-los sobre isso, elas são confusas. 

Primeiro (…) uma escola que se presta a formar profissionais, ela tinha que ter 

normas que aproximam esse profissional que tá sendo formado do... em que ele vai 

estar inserido. Que mundo é esse? As organizações, as indústrias, as empresas... 

então, nesse sentido, eu acho que o Cefet tem deixado a desejar, ou seja, nós 

tentamos formar um profissional, mas sem que no aspecto comportamental ele seja 

preparado para o mundo corporativo, industrial, empresarial. (Professor D) 
 

Por outro lado, para outros, essa liberdade é cerceada por boa parte da Instituição, 

conduzindo a uma prática repressora que busca atender a uma determinada lógica de 

formação para o trabalho, conforme observa outro professor da formação técnica: 

 

O Cefet, como uma instituição escolar, ela é muito repressora. Repressora no sentido 

de que, se o professor, ele se vê no direito de reprimir de alguma maneira, ele tem 

esse direito, como se houvesse uma regra, que não está escrita, mas que ela é uma 

regra dos costumes. (…) Isso vem de longe. Eu acho que boa parte mistura entre a 

própria história do Cefet e... também do fato da formação pra indústria requerer... ou 

pelo menos o que os professores acham que para a formação pra indústria, pro 

trabalho na indústria requer um tipo de disciplina, um tipo de comportamento, um 

tipo de corpo, uma relação corporal até, muito diferente do que seria para as outras 

escolas. (Professor F) 
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De todo modo, há uma convergência nos discursos dos sujeitos – estudantes e 

servidores – na questão da contradição das normas de conduta e seus desdobramentos 

associados à liberdade dos estudantes no interior da Escola, ou seja, como as regras são 

consideradas confusas e variáveis – porque se efetivam de acordo com o senso comum dos 

servidores da Instituição –, percebem-se discrepâncias na sua aplicação ou na falta de sua 

aplicação. Nesse sentido, atitudes como beijar na boca, sentar-se nos corredores e jogar 

baralho são, muitas vezes, mais repreendidas do que o tabagismo, por exemplo, segundo os 

participantes. 

Sobre tal contradição, um estudante desabafa: 

 

Você pode matar aula, você vê gente bebendo, gente fumando, usando droga. O 

povo vê e fecha o olho. Só com baralho, coisa que não é tão relevante, o povo cobra 

demais e, coisa que já é mais séria, ninguém tá nem aí. (…) Tem exagero com certas 

coisas e liberdade em excesso em outras. Tem horas que o Cefet parece uma 

comunidade hippie e tem hora que parece uma ditadura. (Estudante B) 
 

Vale ressaltar que o uso de substâncias psicoativas refere-se aos estudantes e também 

aos trabalhadores do CEFET-MG, conforme excerto: “(…) outra coisa com relação à bebida, 

cigarro. Nunca vi, na escola isso acontece demais. [Com relação a] estudantes, e funcionários 

também, toda vez que você passa tem um cara da faxina fumando, toda vez. É até um 

incentivo, né?” (Estudante I) 

A variabilidade das regras infligidas aos alunos permite que os servidores, enquanto 

autoridades de educadores, façam uso do autoritarismo, conforme relatos de estudantes. 

Dispostos numa relação hierárquica bastante desigual com o corpo discente, aos trabalhadores 

da Instituição são permitidos procedimentos opressivos, que causam medo e/ou revolta nos 

estudantes. 

Ao ser indagado sobre essa questão, um estudante responde que o relacionamento 

entre os “funcionários” (forma pela qual nomeia os trabalhadores, inclusive os docentes) e os 

alunos é muito distante. Segundo ele, para que as regras de conduta sejam boas, a relação 

entre os envolvidos deveria ser igualmente boa, mas não é isso que percebe: 

 

algumas áreas aqui no Cefet tratam os alunos... eles pensam que são superiores aos 

alunos (…) o funcionário é muito superior ao aluno e pensa que pode tratar ele de 

qualquer forma e até maltrata (…) isso gera revolta nos alunos (…) todo mundo no 

geral é assim: “eu mando aqui e pronto”. (Estudante H) 
 

A colocação supracitada aponta para um tipo de prática – a qual pode ser apreendida 

através de diversas falas dos estudantes – em que a submissão fundamentada na obediência às 
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“regras” institucionais é bastante comum no cotidiano da Escola. Nesse contexto, o medo 

despontou como um dos sentimentos muito presente nos discursos dos estudantes, podendo 

ser considerado, inclusive, como uma das condicionantes do sofrimento emocional. Sob esse 

argumento, optamos por tratá-lo como uma das categorias de análise de conteúdo relacionada 

com a composição das subjetividades estudantis, a qual será discutida mais adiante. 

Ainda sobre a questão do funcionamento institucional, um ponto abordado por alguns 

participantes da categoria de estudantes diz respeito à ausência ou distanciamento da Direção 

da Escola dos estudantes: “a relação que eles [Diretoria Geral] têm com a gente é muito de... 

não é nem uma relação de chefe com empregado, porque chefe ainda conversa com 

empregado, a gente nem tem contato com eles, entendeu? É uma coisa muito complicada...” 

(Estudante E). Cabe-nos destacar que, durante os discursos dos entrevistados, o sentimento da 

falta do Diretor, enquanto maior autoridade da Instituição, denota um pedido de 

(re)organização da Escola ou de um (re)ordenamento das suas regras de funcionamento, o que 

se parece vislumbrar diante de uma possível avaliação das condutas dos servidores na relação 

com os estudantes. 

 

6.1.2 Formação integrada e as percepções da integração institucional 

 

Embora a Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Modalidade Integrada - 

seja a nomenclatura desse tipo de ensino ao qual os estudantes pesquisados pertencem, na 

opinião dos docentes – tanto da área técnica quanto da formação geral – não há integração 

entre os conteúdos das disciplinas do ensino médio e da formação profissional na prática 

institucional. A esse respeito, um dos professores da formação geral coloca com indignação: 

 

Olha, eu pertenço a uma instituição de educação. Eu sempre tive dificuldade de 

entender essa diferenciação que existe entre técnicos administrativos e professores e, 

principalmente entre curso técnico e curso de formação geral, que eu pertenço. Eu 

nunca entendi isso... é a coisa.... tá escrito que ela é integrada, mas ela não é 

integrada... é totalmente diferente: os professores do médio, os professores do 

técnico [faz um gesto de oposição com as mãos]. (…) A proposta é a formação 

integrada, só que as ações institucionais comprovam que não há essa integração. 

(Professor A) 
 

O mesmo professor entrevistado acrescenta ainda que não existe sequer integração 

entre o trabalho docente que se desenvolve na coordenação da área a que pertence: “o que eu 

faço na minha aula de X [disciplina que ministra] não é o que o outro professor de X [mesma 

disciplina que ministra] faz. Não há coerência de conteúdo. (…) Essa integração só existe na 
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lei, no papel. Ela não existe.” (Professor A) 

Para outro professor da formação geral, a formação técnica de nível médio praticada 

no CEFET-MG também não ocorre de maneira integrada. Em suas palavras, 

 

Eu acho que não há integração, nunca percebi essa integração desde que eu entrei 

aqui (…) se a escola tivesse uma cultura de integração, mesmo naquele momento da 

reforma [Decreto 2.208/97 – Regulamenta a reforma do ensino profissional], na 

minha opinião, ela teria conseguido manter algum nível de aproximação (…) e aí 

cada curso tomou seu rumo, né?, então o técnico procurou maximizar as disciplinas 

dentro da carga horária que ele tinha e o médio procurou se adequar à legislação que 

implicou em maximizar também, né? (…) o diálogo do técnico com o médio, eu 

acho que não existe, integração mesmo, no desenvolvimento do currículo, eu acho 

que não existe, pode existir pontualmente na sincronização de alguns conteúdos (…) 

então, no momento que teve aquela reforma por decreto, a não integração ficou mais 

evidente, pela forma como os cursos técnicos se organizaram e o médio totalmente 

separado, né? Se tivesse integração, a gente podia ter resistido à reforma, 

questionado, mas eu acho que não teria tido tanta separação quanto teve. (Professor 

G) 

 

De maneira semelhante, opina um professor da área técnica: 

 

(…) e aí ele [estudante] tem que fazer dois cursos, porque no Cefet o integrado não 

significa integrado. No Cefet, integrado significa dois cursos em um. (…) No meu 

curso, o diálogo [entre o médio e o técnico] quem faz é o aluno. (…) A matemática é 

utilizada como instrumento muito forte pela eletrônica, e a eletrônica é um campo da 

física, então o que acontece é que professores de física dão aula de física e 

professores de eletrônica dão aula de eletrônica, como se eletrônica fosse um ente e 

física fosse outro ente, e cada um mora na sua casa, cada um tem a sua residência e 

cabe ao aluno visitar essas residências diariamente (…) então ele é que tem que se 

virar pra fazer isso (…) Essa integração só tá posta na palavra integração, porque ela 

não tá nem no significado da palavra. (…) Anteriormente ao governo do Fernando 

Henrique Cardoso, antes de ele fazer uma grande mudança nesse tipo de ensino, 

nessa modalidade, havia alguma integração. Era até interessante, na qual haviam 

muitas características interessantes pra facilitar o diálogo. (Professor F) 
 

Na colocação de outro professor da formação técnica, a integração já existiu; no 

entanto, ela já não se faz mais presente na Instituição devido à prevalência do ensino médio 

sobre o ensino técnico. Segundo o docente, essa Escola tem atendido a um tipo de demanda 

que privilegia o ensino médio, o qual atualmente tem preparado os estudantes exclusivamente 

para aprovação em vestibulares:  

 

Eu testemunhei, vivi e vivenciei, como professor, como aluno, uma integração total, 

onde formação profissional, de certa forma, ela era o nosso objetivo e as disciplinas, 

matemática, português, inglês, todas as demais disciplinas, em algum momento, 

lembravam o aluno da importância dele, ter aquele conteúdo como formação geral, 

que é o que o ensino médio faz, mas que tivesse mais atento para alguns aspectos 

daquele conteúdo, que era pré-requisito ou que era fundamental para a compreensão 

daquilo que eles estavam vendo na formação profissional, nas questões de 

tecnologia. Vivenciei isso como aluno e como professor, e ao longo desses vinte 
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anos, tô percebendo que isso tá desaparecendo. Primeiro problema: (…) nós não 

temos que ter foco no vestibular. Nosso aluno tem que ser capaz, primeiramente, de 

fazer um ensino profissional, um ensino técnico bom, e com as condições que temos, 

muito bom; e também, como sempre foi, prestar vestibular e se sair bem. (…) 

[Atualmente] o aluno já chega no Cefet para ter uma boa base para o vestibular, quer 

dizer, esse aluno que tá entrando no Cefet, ele não tá focado em fazer um curso 

técnico profissionalizante, ele tá em busca de um curso médio sem ônus, e de 

qualidade. (Professor D) 
 

Cumpre ressaltar que as discussões acerca da função e dos objetivos do CEFET-MG, 

enquanto uma Instituição federal pública de ensino, estão na ordem do dia. No entanto, não 

nos cabe aqui aprofundá-las, tampouco solucioná-las. Faz-se necessário somente destacar que, 

por ser uma Escola pública que oferece uma formação profissional técnica de nível médio, as 

demandas para a formação somente no ensino médio existem e existirão (embora não seja 

permitido cursar somente disciplinas do ensino médio). Esse fato pode ser percebido através 

do discurso do senso comum sobre a boa qualidade do ensino no CEFET-MG, comparada com 

o que atualmente se pratica em outras escolas públicas de ensino médio. Por outro lado, se 

parte da Instituição busca atender principalmente à demanda de formação no ensino médio 

com vistas à aprovação nos vestibulares, é porque talvez exista uma compreensão da 

importância dos cursos superiores em detrimento dos cursos técnicos de nível médio, pautada 

num tipo de “cultura bacharelesca” propagada pelos discursos da empregabilidade do sistema 

capitalista. 

Em síntese, o que nos importa para a composição da maneira como essa Escola se 

organiza e funciona é trazer à luz os discursos dos sujeitos acerca da ineficiência da proposta 

de formação integral. 

Em paralelo com as colocações dos docentes, por unanimidade dos participantes do 

grupo focal e para a maior parte dos estudantes entrevistados, ressalta-se que tal integração 

não é percebida no cotidiano escolar. A expressão mais comum dos estudantes a respeito do 

ensino integrado foi no sentido de não haver “conversa” entre os professores do ensino médio 

e do ensino técnico. Além disso, pontuaram as marcantes diferenças entre as disciplinas que 

compõem os grandes blocos de conhecimento – conhecidas comumente por “exatas”, 

“humanas” e “biológicas” –, de acordo com o seguinte exemplo: 

 

Normalmente a área de humanas é muito desvalorizada em todos os cursos e a 

formação tecnológica é até boa, só que parece que uma coisa não conversa com a 

outra... do professor do técnico não compreender o professor do médio, às vezes 

acaba puxando muito pros dois lados e a gente fica perdido no que tem que fazer. 

(…) A integração, na hora que você bota parece que dá certinho os horários, batem 

tudo direitinho, só que a conversa entre um e outro eu acho que não dá certo. (…) é 

uma instituição que não tem conversas, as áreas são muito fechadas entre si, aí fica 
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uma coisa muito excluída. É como se eles treinassem a gente para ser individualista 

desde sempre. (Estudante E) 
 

A esse respeito, as discussões entre os estudantes no grupo focal avançaram no sentido 

de descreverem as inúmeras tensões existentes na Instituição, tanto entre os próprios 

estudantes – sobretudo por grupos que pertencem a classes sociais distintas: “quem tem mais 

condição financeira não se envolve com quem não tem” (Estudante do grupo focal); quanto 

entre servidores – entre os coordenadores de curso ou área – e mesmo entre os próprios 

cursos: “os cursos técnicos tem muita rivalidade um com o outro” (estudante do grupo focal). 

Em referência direta a esse aspecto, a expressão “competitividade exacerbada” foi utilizada 

por eles para representar uma determinante característica que compõe o quadro institucional. 

No bojo de tais discussões, os estudantes do grupo focal discorreram sobre suas 

percepções acerca da existência de disputas entre os cursos técnicos e os cursos de graduação. 

Mais recentemente na história da Instituição, conforme aludimos anteriormente, o CEFET-

MG tem pleiteado, perante o Ministério da Educação, transformar-se em universidade 

tecnológica. Para se atingir tal objetivo, algumas ações institucionais foram desenvolvidas, 

entre elas destacando-se a criação de cursos de graduação (e pós-graduação) em algumas 

unidades, inclusive no campus I. Diante dessa realidade, os participantes do grupo focal 

discutem sobre arranjos ou “manobras eleitorais” existentes entre o corpo docente. Entre os 

diversos exemplos colocados, destaca-se a união entre algumas coordenações de cursos em 

torno de um departamento, com vistas a se prepararem para a universidade e garantirem poder 

na Instituição. Com isso, concordam entre si que os cursos de graduação têm sido mais 

privilegiados em termos de estrutura física e de pessoal, em detrimento dos cursos técnicos, o 

que é explícito em fragmentos da discussão: 

 

o curso de [graduação] ocupa os laboratórios do [curso técnico] e os professores 

qualificados, mestres e doutores, dão aulas na [graduação] e o técnico fica com 

professores menos qualificados. / Da sala 320 pra lá tem datashow em todas as salas 

e quem usa é o superior / Tem coisa que o Cefet faz pra eles e deveria fazer pra 

gente.” (Estudantes do grupo focal) 

 

Alguns estudantes entrevistados também pontuaram a existência de diferenças de 

tratamento dos professores em relação às turmas dos cursos técnicos e de graduação no que se 

refere à qualidade do ensino e ao engajamento com os processos de ensino-aprendizagem, 

conforme exemplifica-se: “os professores da X [curso ao qual pertence] tem uma clara 

preferência pelo pessoal da graduação (…) muitas vezes eles são inflexíveis em relação aos 

problemas que podem surgir na turma (…) é quase como eles fossem indiferentes a isso” 
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(Estudante D). 

Merece relevo o fato de que a maior parte dos docentes do CEFET-MG pertence à 

carreira de professor de nível médio/profissional. No entanto, após a participação em 

programas de pós-graduação – mestrados e doutorados –, muitos docentes passaram a lecionar 

nos cursos de graduação e de pós-graduação da Instituição. Em referência direta a esse tipo de 

prática, os participantes do grupo focal discutiram sobre as disputas existentes entre os 

estudantes dos dois níveis de ensino e expressam insatisfação: “eu sinto que eles [estudantes 

da graduação] menosprezam quem é do técnico. / Até na fila do bandejão 'é o cefetinho'
20

. 

(Estudantes do grupo focal). A respeito dessa situação que envolve os cursos de graduação no 

campus I, concluem: “deveria garantir a estruturação do técnico pra depois criar graduação”. 

(Estudante do grupo focal) 

A partir da percepção desses estudantes, a falta de integração existente entre os níveis 

de ensino pode ser considerada um elemento que reforça a incoerência das regras 

institucionais. Nesse sentido, um dos professores entrevistados, que ministra aulas em ambos 

níveis de ensino, expressa-se nos termos: 

 

(…) a partir do momento que eu intensifiquei muito ou comecei a colocar um 

número muito grande de alunos da graduação no mesmo campus, a cultura da 

instituição mudou.(..) [O pessoal da graduação] usa os mesmos laboratórios [dos 

cursos técnicos], mas não segue as mesmas condutas, não tem uniforme, não tem 

guarda-pó... nem os alunos, nem os professores. (…) se o aluno estiver sem 

uniforme, nós, dentro do departamento [X], não permitimos que um aluno do curso 

técnico assista aula. Já na sala ao lado, tem um aluno fazendo disciplina semelhante 

sem uniforme, porque ele é da engenharia, ele é da graduação. (…) nós estamos até 

criando normas gerais, pro departamento, mas são normas (…). eu acabo criando, 

dentro do departamento, dentro dos cursos, algo pra dar suporte àquele curso, por 

que? Porque a estrutura maior, a macroestrutura não tá percebendo, não tá 

comprometida com essas coisas (…). Isso é conflito? É conflito. (…) e duro é 

quando você é professor dos dois cursos [dos dois níveis de ensino]; um você cobra, 

o outro não? (Professor D) 

 

Outro importante aspecto pontuado principalmente pelas estudantes no grupo focal 

refere-se ao preconceito de gênero existente na Escola. Os estudantes e professores do sexo 

masculino – geralmente pertencentes aos cursos que são compostos majoritariamente por 

pessoas do sexo masculino – demonstram discriminação pelas estudantes do sexo feminino de 

outros cursos. Além disso, apontaram que a Instituição, em geral, é machista, conforme 

excerto da discussão: 

 

                                                 
20  Cefetinho é o termo - a meu ver pejorativo e, portanto, desnecessário - recorrentemente utilizado pelos 

estudantes da graduação e por alguns servidores para se referirem aos estudantes dos cursos técnicos da 

Instituição. 
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eles [estudantes e professores do sexo masculino] acham que mulher não vai 

aprender X [determinado curso técnico]. O machismo existe e é bem claro quando a 

parte é prática. O nosso professor mesmo abriu com a gente: “o mercado de trabalho 

seleciona homens e mulheres”. Tanto é que tem estágio pra homem e estágio misto, 

mas não tem estágio pra mulher na área técnica. (Estudante do grupo focal). 

 

6.1.2.1 Conteúdos e avaliações curriculares 

 

Em razão da grande quantidade de disciplinas que compõem a matriz curricular dos 

cursos técnicos integrados ao nível médio, a carga horária de aulas é bastante extensa: a média 

de disciplinas no 1º ano dos cursos é de 15 matérias, no 2º ano é de 18 e perfaz 19 no 3º ano. 

Consequentemente, o volume de conteúdos é igualmente grande. A esse respeito, segundo o 

grupo de estudantes, a referida proposta de integração não é percebida sobretudo pela maneira 

como os conteúdos são ministrados e avaliados. Segundo a exposição de um estudante, 

 

[a respeito da integração curricular] Assim, eu acho muito dividido até. Cada 

professor pensa na matéria dele, ele não tenta ligar as outras disciplinas com a que 

ele tá dando. Agora é aula de matemática, ponto. Agora é aula de português, ponto. 

Não junta tudo não. Às vezes junta matemática do ensino médio e circuito, do 

técnico, porque as matérias são muito ligadas uma coisa com a outra, o conteúdo. O 

resto não. (Estudante I) 

 

Outro aspecto ressaltado pelos estudantes refere-se à superficialidade com que são 

ministradas muitas das disciplinas das áreas de “humanas”. Isso se dá em função da extensão 

dos conteúdos das mesmas e da desproporção de carga horária disponível para elas. Os relatos 

também expuseram que o conteúdo das disciplinas da formação geral da área de “exatas”, 

principalmente Física e Matemática, é, muitas vezes, repetido desnecessariamente em 

disciplinas da formação técnica. O mesmo ocorre com disciplinas da área de “humanas” que 

ministram o mesmo conteúdo, como foi exemplificado para Filosofia e História. 

Em decorrência desse modo de funcionamento dos cursos, os funcionários e docentes 

igualmente destacaram a sobrecarga de conteúdos. A colocação de um dos professores da área 

de formação geral traz um quadro que representa, em boa medida, as opiniões dos demais 

participantes. Segundo ele, 

 

O curso técnico de três anos, ele já impõe uma série de consequências... de você 

cumprir todo o percurso formativo do técnico, em paralelo com o mínimo de carga 

horária exigida pras disciplinas de ensino geral, isso já tem um preço alto em termos 

de carga horária, dos alunos em sala e de quantidade de conteúdos também. Então eu 

acho que é coisa demais, eu acho que os meninos aqui não têm tempo de refletir (…) 

eu acho que tem informação demais (…) e a sensação que eu tenho é essa: os 

meninos vão para uma corrida de obstáculos, eles vão pulando os obstáculos, mais 

ou menos com a sua ajuda ou não, você dando suporte, uma carga de estudo 
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extraclasse muito intensa, muitas aulas, muita informação e eles vão administrando, 

sobrevivendo. Alguns têm muita facilidade, conseguem aprender mais facilmente, 

conseguem dedicar mais tempo, tem pique pra estudar no final de semana, consegue 

até fazer bem feito, outros vão administrando, eles trabalham muito em grupo, eles 

se agrupam muito, um vai ajudando o outro, eles vão administrando. Mas eu acho 

assim, que do ponto de vista da minha matéria, … eu acho que é muita informação e 

que há pouco tempo para os alunos refletirem, amadurecerem, né? … eles vão 

correndo atrás do processo. (Professor G) 

 

Quanto às avaliações, a variabilidade das regras institucionais se aplica nesse quesito. 

Tanto no que diz respeito à forma de avaliar – provas e/ou trabalhos – quanto na distribuição 

dos pontos existe uma heterogeneidade muito grande. Para o grupo de estudantes, cada 

professor desenvolve sua maneira de avaliar e não há abertura para contestações. Com isso, 

existem aqueles que avaliam só através de provas, outros, através de trabalhos e provas, e 

também existem aqueles que não avaliam. Além disso, muitos professores aplicam provas as 

quais são atribuídos valores muito altos – 20, 30 pontos. Outro aspecto apontado pelos 

estudantes sobre as avaliações refere-se à disparidade entre o que é ensinado pelo professor e 

o que é avaliado. 

Para os docentes, as avaliações da Escola são mais concentradas em provas. 

Considerando a grande quantidade de disciplinas e seus respectivos conteúdos, esse tipo de 

avaliação se apresenta deficitária. Um professor da formação técnica, ao ser indagado sobre as 

avaliações, comenta: “Eu não sei falar muito não… mas uma coisa é certa: isso é massacrante, 

isso é massacrante… cinco, seis avaliações em uma semana, isso é massacrante, isso não 

avalia.” (Professor F). Acrescenta ele: 

 

eu sempre lembro para os meus alunos que eles tem duas funções na escola com 

relação a isso: acertar a resposta e tirar nota, e se isso vier acompanhado de aprender 

a matéria aí é o ideal [ironiza]. Porque não adianta, os alunos muitas vezes, eles tem 

conhecimento, mas não conseguem achar a resposta certa! E muitas das vezes não é 

questão de deficiência não, é porque... o ambiente... habitar o Cefet, enquanto aluno 

de nível médio, é um negócio sofrido. (Professor F) 

 

Ainda sobre as avaliações, o professor da formação geral, por sua vez, discorre: 

 

Eu acho que ela é predominantemente centrada em avaliação de fim de processo, 

né?, prova. Você vai ver lá a produção do aluno, naquele momento ali, que 

conhecimento que ele conseguiu mobilizar ali. Isso gera uma nota e os meninos vão 

administrando isso. (…) em várias vezes eu saí de sala com aluno chorando, isso é 

péssimo, né?, eu não dei uma prova pra fazer ninguém chorar, mas vamos supor, que 

você faz uma avaliação que vai realmente avaliar aquele conteúdo dado e procura ter 

questões que vão exigir um pouco mais, né?, e aí você sente que aqueles alunos que 

estão tentando dar conta do processo, se esforçando, mas com dificuldades, aí, nesse 

momento, é um momento de sofrimento, né?. Então eu acho assim, que funciona 

aqui, a cultura, me parece, especialmente nas disciplinas da área exata, é você dar 
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aulas expositivas, exercícios em classe, e muito extraclasse, e provas, né?, alguns 

pontinhos de exercícios pra dar um fôlego, mas, o curso predominantemente com 

provas. Essa é a dinâmica. Eu acho que a avaliação de fim de processo valoriza 

pouco a produção dos alunos. Eu tento mesclar, mas eu noto que, ao fazer isso, isso 

não necessariamente (…) isso não favorece o engajamento. Como eles estão muito 

apertados, com muita matéria, muita coisa, aí eles administram (…) e aí você acaba 

não atingindo o seu objetivo, embora crie um ambiente diferente de trabalho, né?, às 

vezes mais favorável pra produção. Mas isso é muito difícil, isso é muito 

complicado, eu não tenho muita expectativa de... quer dizer, isso é difícil de 

encaminhar. (Professor G) 

 

De modo geral, nota-se que, a partir das colocações dos docentes, existe claramente 

um impasse: de um lado, exige-se mais dos estudantes através de provas e, por consequência, 

contribuir para a sobrecarga de estudos dos mesmos. Por outro lado, favorece-se a 

participação dos estudantes nas aulas, focando o processo de ensino-aprendizagem, mas, 

correndo-se um alto risco de não haver o engajamento suficiente dos estudantes, uma vez que 

eles tendem a “deixar de lado” disciplinas que são pouco cobradas através de provas para 

investirem seu tempo naquelas mais exigentes. 

A bem da verdade, de acordo com os estudantes, a maneira encontrada por eles para 

lidar com a sobrecarga de estudos e atividades acadêmicas no interior da Escola é “abrir mão” 

de disciplinas consideradas “menos importantes” (ou porque são menos exigidas ou porque 

são deficitárias, do ponto de vista da estrutura física e curricular para serem desenvolvidas). 

Este é o caso principalmente das disciplinas da área de “humanas” (Artes, Filosofia, 

Geografia, História, Sociologia), bem como Biologia (inexistência de laboratório, por 

exemplo) e Educação Física (em que a aprovação está estritamente condicionada à presença 

nas aulas). Exemplifica um estudante: 

 

(…) a instituição parece que indiretamente prioriza as matérias exatas, fazendo com 

que as outras sejam (…) com menos importância. Isso (…) gera um descaso de 

muitos alunos nessas matérias e fica uma sobrecarga das matérias exatas, até porque 

elas são mais difíceis e os professores de exatas cobram mais. (Estudante A) 

 

De acordo com o exposto, pode-se afirmar que os aspectos institucionais tais como a 

não integração entre os conteúdos das disciplinas do ensino médio e técnico, a variabilidade 

das regras de funcionamento da Escola e a flagrante prioridade das disciplinas da área de 

“exatas” sobre as demais, associadas à sobrecarga de atividades acadêmicas, interferem 

diretamente no cumprimento do objetivo institucional da formação integral do estudante. A 

esse respeito, um dos servidores avalia: 

 

[sobre a formação integral] tá longe de ser integral, ela é fragmentada, ela é 
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setorizada, ela é... diferente para determinado curso, para determinado turno, em 

termos de qualidade, de investimento, né?... sobretudo em relação a cursos. Ela é 

fragmentada como é fragmentado o trabalho das pessoas que estão na instituição, e a 

própria instituição. Isso não é valorizado. Na verdade, essa formação integral é só 

um discurso. No meu ponto de vista, ela não é uma perspectiva da instituição. 

(Funcionário B) 
 

O quadro que se delineia a partir dos discursos dos sujeitos aponta para a necessidade 

de planejamentos comuns dos conteúdos das disciplinas, no âmbito de cada coordenação de 

curso e/ou área; de planejamentos compartilhados entre as disciplinas do ensino médio e do 

ensino técnico, na perspectiva de se desenvolverem ações que consubstanciem a formação 

integral do estudante. Estabelecer uma relação dialógica entre as áreas do conhecimento 

configura-se um desafio para essa Instituição e, certamente, para as instituições do mesmo 

gênero no campo da Educação no País. 

 

6.1.3 Mudanças na rotina do estudante 

 

“Tudo muda! A forma de viver muda! / O Cefet não é uma escola, é um estilo de 

vida!” (Estudantes do grupo focal) 
 

O ingresso no CEFET-MG traz mudanças significativas para vida cotidiana dos 

estudantes em termos de hábitos e rotinas, segundo os sujeitos que participaram da pesquisa, 

como, aliás, já era esperado, uma vez que é sabido que se trata de uma Escola de tempo 

integral. Todavia, os relatos apontam uma correlação com a forma de funcionamento da 

Instituição, conforme trazido anteriormente, no que se refere, sobretudo, ao excesso de 

conteúdo das disciplinas, à separação entre formação técnica e o ensino médio, bem como ao 

tipo de relação desigual que se estabelece e se sustenta entre os sujeitos da Instituição. 

De acordo com o professor da formação geral, o excesso de conteúdo é responsável 

por essas mudanças e pelos problemas na saúde eventualmente decorrentes das mesmas: 

 

(…) porque a escola é conteudista, vai jogando, jogando, jogando... excesso, 

excesso, excesso de conteúdo, quer dizer...(…) aqui é como se fosse uma pré-vida 

universitária. (…) [Por um lado] é positivo porque dá o máximo de um conteúdo... 

mas a gente sabe que abstrair esse conteúdo todo e absorver esse conteúdo é 

impossível. Então não é positivo nisso, o tempo é pouco pra tanto conteúdo. 

(Professor A) 

 

Ele observa as consequências trazidas por esse ritmo escolar para a saúde dos 

estudantes: 
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ah, desgasta! (…) muitos alunos chegam com dor de cabeça, com... você vê que ele 

tá desanimado, que ele chega e fala “eu não tô conseguindo fazer muito” (…) porque 

o aluno não tem tempo de dormir. Nós temos alunos que gastam duas horas e meia 

pra chegar na escola e duas horas e meia pra ir embora, quando o trânsito tá bom. 

Então isso reflete na saúde dos alunos (…) você já reparou na quantidade de alunos 

que dorme? (…) Ônibus? Entra em ônibus com aluno do Cefet: ele entra, passa [na 

roleta] e [faz gesto com a cabeça pendendo pra frente]. (Professor A) 

 

O discurso de outro professor entrevistado também é direcionado para sua percepção 

do ritmo escolar e suas implicações para o cotidiano dos estudantes ao longo do curso: 

 

O que eu vejo mais claro são... é pra quem dá aula pro 3º ano... é o grau de saturação 

que os meninos chegam. Claro que isso é diferente de turma pra turma (…) No 1º 

ano os meninos entram com gás enorme e com mais tempo, então é o curso que você 

pode fazer o melhor trabalho (…) aí você pode exigir mais, você tem condição de 

fazer um equilíbrio entre pressionar um pouco, exigir e ter a produção, sem que isso 

gere um stress muito grande, certo? Claro que aí vem aquele problema, né?, tem 

aqueles alunos que, vamos supor, eles devem estar no terço inferior da seleção, eles 

sofrem. (…) aí você tenta estabelecer um ritmo médio pra aquela turma, mas acabam 

dando conta, mas eu acho que com um certo grau de sofrimento. (…) Quando chega 

no 2º ano, que a coisa começa a apertar demais e eles já pegaram um pouco o jeito 

da escola, eu acho que eles vão administrando, com muito... com muita... já vai 

aumentando muito o stress, a carga de cobrança, então aí, vamos dizer, que eles vão 

chegar no limite. Quando eles vão pro 3º ano é que eles realmente não estão dando 

conta mais e aí, tem esse problema, eles vão administrando (…) uma matéria ou 

outra. Eu sinto assim... esse é um dado muito presente quando eu dou aula pro 3º 

ano: cansaço, não tá aguentando mais, de tanta informação, de tanta atividade, né?, e 

aí vão tentar fechar, dando prioridade onde eles acham que é mais importante, cada 

um vai fazendo as suas escolhas e vão levando. (Professor G) 

 

De acordo com um funcionário da área de saúde da Instituição, as queixas mais 

frequentes trazidas pelos estudantes são dores de cabeça e disfunções estomacais. De fato, 

alguns estudantes relataram sobre problemas gastrointestinais como sintomas desse ritmo 

imposto pela Escola, como aponta o testemunho: “Eu estava tendo enjoo. Fui ao médico e ele 

acha que é emocional, gastrite emocional. Fiquei bem mais estressada, chega uma pessoa para 

falar, você já tá no limite”. (Estudante I) 

As queixas inespecíficas que chegam a esse serviço de saúde demonstram um quadro 

clínico de desgaste, segundo relato de funcionário da enfermagem: 

 

eles chegam com alguns sintomas inespecíficos e aí você percebe que é estresse, que 

é um cansaço, uma sobrecarga, que tá se sentindo sozinho, sem a família por perto, 

tá precisando d'um colo, d'um carinho, d'uma atenção, que não tá dando conta de 

acompanhar o ritmo do professor, dificuldades, enfim, uma série de... né? (…) aí 

você começa investigar, achar o motivo daquela queixa e você percebe que, na 

verdade, o problema não é orgânico. (…) geralmente a queixa, “olha, tô passando 

mal”, (…) e aí você vai conversando, você olha pro rosto e já vê o semblante de 

alguém que não tá dormindo bem, que tá cansado, né? Vem em seguida, às vezes a 

pessoa tá relatando, vem o choro, né, às vezes até compulsivo. Alguns a gente busca 

em sala de aula, nos corredores porque os colegas chamam, né, pedindo socorro e 
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chega no setor numa situação lastimável. (Funcionário E) 

 

Além disso, o referido funcionário comenta acerca das constantes demandas por 

atendimentos relativos às consequências do uso/abuso de álcool. Segundo ele, as pressões 

vividas pelo estudantes na Escola interferem na ocorrência de tais problemas: 

 

(…) porque é aquela situação, o aluno chega aqui tem o livre arbítrio de entrar e sair 

da escola a hora que ele quer, ninguém vai ficar controlando, então ele sai, ele vai no 

comércio local, compra bebidas, né e aí adentra a escola, às vezes, numa situação 

que a gente não pode mais deixá-lo sair, sem controle de si mesmo. [Sobre as 

pressões da Escola] eu acho que deixa o aluno mais vulnerável, né? Claro que o dia 

a dia dele sendo mais puxado, tem uma carga muito maior, ele fica mais tenso, fica 

mais propenso a extravasar a tensão dele de alguma forma (…) (Funcionário E) 

 

É imprescindível destacar que a área de saúde da Instituição não é direcionada para 

tratamento clínico de seu público. Trata-se de um serviço de acompanhamento dos problemas 

de saúde ocupacionais dos servidores, e por meio do qual se realizam principalmente perícias 

e validação de atestados médicos. Ainda assim, por necessidade, a busca dos estudantes por 

atendimento nesse Setor se faz presente, mas frisa-se que eles não são atendidos clinicamente. 

Dependendo da condição de saúde do estudante, a ele é oferecido um local de repouso e, se 

necessário, contatam-se seus pais ou responsáveis para que os mesmos tomem as providências 

cabíveis. Em algumas situações, a partir do trabalho de acolhimento do Serviço de 

Enfermagem, os estudantes são encaminhados para a área de Assistência Estudantil da Escola, 

especificamente para o Programa de Acompanhamento Psicossocial. 

 

6.1.3.1 Sono 

 

“Sono é artigo de luxo, dependendo do dia.” (Estudante B) 
 

Um dos aspectos que se destacam no conjunto das mudanças no cotidiano dos 

estudantes diz respeito ao sono. A redução das horas diárias de sono é um fator comum nos 

discursos dos estudantes em razão da necessidade de se preparar para as avaliações e/ou 

realizar os trabalhos e exercícios cobrados pelos professores. Lê-se, no discurso de um 

estudante: “saúde eu acho que piorou a questão do sono, porque antes eu dormia oito horas, 

mas agora... porque o mínimo que a gente tem que dormir é oito horas e eu durmo... se eu 

dormir cinco eu fico feliz, porque é muito menos de cinco horas que a gente dorme por noite.” 

(Estudante C) 

Os relatos sobre dormir no trajeto entre a Escola e a residência, seja feito de ônibus ou 
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de metrô, são inúmeros, sobretudo apontando o ineditismo desse “hábito” adquirido pela 

necessidade de dormir como puder, conforme fragmentos colhidos nas colocações no grupo 

focal: 

 

Quando pega metrô e vai em pé, dá vontade de chorar. Eu queria andar com uma 

plaquinha “Prioritário. Aluno do Cefet.” / Voltando do Cefet pra casa dormi no 

ônibus e passei do ponto de descer no meu bairro e tive que andar um tantão a pé. / 

Eu nunca tinha dormido dentro do ônibus antes [de ser estudante do CEFET-MG]. 

Não dá dois minutos que eu sento no banco, eu já tô dormindo. / Eu durmo em pé, 

gente! Em pé ou sentada, não tem diferença. / Eu já caí em um moço! (Estudantes do 

grupo focal) 

 

A falta de sono traz consequências, inclusive no próprio rendimento acadêmico: 

“prejudica demais, o sono, porque tem que acordar cedo (…) e influencia porque... você fica 

com sono durante a aula (…) acaba também não prestando atenção direito por conta disso e 

acaba atrapalhando.” (Estudante J) 

Um dos professores participantes também observa a flagrante falta de sono como 

característica do estudante do CEFET-MG: “aí a gente pede pra [o estudante] lavar o rosto e aí 

a gente pergunta 'Dormiu tarde?', 'Dormi.', porque ele tava estudando até de madrugada, e aí 

não dá conta de assistir sua aula... Isso aparece com frequência.” (Professor G) 

Outros relatos também expuseram distúrbios do sono, tais como insônia, de acordo 

com excerto: 

 

[Sobre a saúde] gerou uns probleminhas, questão de insônia mesmo (…) no ano 

passado (…) eu ficava preocupado com as matérias... precisava deixar de dormir pra 

poder estudar, mas não foi só eu que passei, outros amigos meus me contaram 

também que passaram por isso. (…) já melhorei... voltei a dormir normalmente... 

apesar de que não é suficiente, mas a gente consegue controlar um pouquinho isso. 

(…) Tomei medicamento pra insônia, o médico me passou um remédio pra eu voltar 

a dormir normalmente. (Estudante M) 

 

Alguns discursos sobre as poucas horas de sono, ou até mesmo a necessidade de “virar 

a noite” estudando, demonstraram os efeitos causados, dos quais se destacam o desânimo: 

“indisposição pra respostas (…) pouca consideração por coisas ao seu redor (…) pouco 

receptiva com as pessoas e pra's coisas” (Estudante L), e a irritabilidade: “é estressante... é 

perceptível que depois de um tempo que você fica sem dormir você fica estressado, você não 

consegue olhar na cara de ninguém.” (Estudante D) 
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6.1.3.2 Alimentação e cuidados com a aparência 

 

“Tem dia que não dá tempo de comer e aí tem dia que você tá super ansiosa e come 

tudo que vê pela frente...” (Estudante do grupo focal) 
 

A alimentação é um aspecto importante a ser considerado no cotidiano estudantil. A 

maior parte dos relatos expuseram a dificuldade de se manter uma regularidade alimentar, 

considerando também a ingestão de água, novamente devido ao excesso de atividades 

escolares e a grande quantidade de disciplinas. Por outro lado, o Restaurante Estudantil, que 

oferece atendimento universalizado, foi apontado com um Programa fundamental na garantia 

da qualidade da alimentação servida e a baixo custo. No entanto, muitas vezes, os estudantes 

deixam de almoçar no Restaurante e se valem de lanches rápidos porque a fila de entrada no 

mesmo é normalmente muito extensa, principalmente no período que coincide com o 

intervalo entre os turno da manhã e da tarde – entre 12h20min e 13h. Nesse sentido, um 

estudante exemplifica: 

 

(…) às vezes você não tem tempo pra comer. São três vezes na semana que meu 

almoço é pra durar 40 minutos (…) e não é suficiente porque a fila [do Restaurante 

Estudantil] é enorme, você tem que comer muito rápido (…) às vezes você decide: 

ou você opta entre qualidade de vida e pontualidade. (Estudante L) 

 

A esse mesmo respeito, outro estudante acrescenta: “às vezes a gente 'ah, não dá tempo 

de almoçar, tem aula daqui a pouco', come um salgado, às vezes não come nada... ou então 

traz um lanche e come no meio da aula mesmo... é isso.” (Estudante D) 

Outra característica do ritmo estudantil do CEFET-MG compreende intervalos muito 

longos sem se alimentar e/ou ingerir água ou o hábito de se alimentar depressa. Durante a 

discussão conduzida no grupo focal, os estudantes expuseram a seguinte situação: 

 

Muito tempo sem comer, porque não dá tempo. (…) No bandejão você não come, 

você voa. Chega lá, coloca tudo no prato e vamo embora, vamo embora, porque tem 

aula 1hora.(...) Minha irmã reparou isso, tipo assim, eu fui almoçar semana passada 

com ela e “Cara, cê tá comendo rápido demais! Olha o jeito que cê tá comendo, tá 

parecendo esfomeado!”. “Não é! Eu estudo no Cefet!”. A gente vai pegando os 

hábitos, assim, a gente vai acostumando. (Estudante do grupo focal) 

 

Ainda, sobre a ingestão de água: “Eu já tive crise de desidratação aqui de tanto que eu 

tava estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, estudando, não dava 

tempo de beber água. Complicado.” (Estudante B). 

Outro estudante comenta: 
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(…) já teve dia que eu fazia xixi de manhã, quando eu saía de casa e só ia fazer de 

noite, quando eu chegava, e, assim, eu nem me lembrava que eu tava com vontade 

de ir ao banheiro, porque é tão corrido... quando eu chegava em casa “Nossa 

senhora! Qual foi a última vez que eu fui ao banheiro!?”, porque eu não sabia. Só aí 

que eu parei pra reparar que eu ia só de manhã. (Estudante do grupo focal) 

 

Em contrapartida, para um dos estudantes entrevistados, o ritmo da Escola provoca 

mais vontade de se alimentar. Segundo ele, 

 

eu acho que eu sinto mais fome aqui [risos], sério mesmo! Dá pra perceber durante 

as férias (…) não tem aquele estresse de 'tem que estudar' (…) eu consigo passar 

bem só com o almoço e janta geralmente, o dia inteiro. Agora aqui, eu sinto a 

necessidade do café, de um lanche entre o café e o almoço, almoço, um lanche entre 

almoço e a janta, a janta e um lanche mais tarde. [Você atribui essa fome a que?] 

Estresse. (Estudante A) 

 

Um aspecto abordado somente pelas estudantes do grupo focal diz respeito aos 

cuidados com a aparência física, que também são deixados de lado por falta de tempo. 

Segundo elas, há um desconforto ao perceberem que as outras “meninas” que não estudam no 

CEFET-MG podem se cuidar mais, conforme fragmento da discussão: 

 

porque menina é vaidosa, né? Gosta sempre de tá bonita... e a gente aqui não tem 

tempo não. Tá tudo feio. Eu chego lá na minha cidade, eu vejo minhas primas, 

assim, nossa!... maquiadas, cabelo escovado e tal, depiladas (…) e eu nem lembro da 

última vez que eu fui no salão... (Estudante do grupo focal) 

 

6.1.3.3 Relações sociais, namoro, convívio familiar 

 

O convívio social dos estudantes do CEFET-MG se dá, quase exclusivamente, com os 

colegas da própria Instituição. Daí decorrem dois dos fatores mais comuns que podem ser 

depreendidos dos relatos dos estudantes: o sentimento de perda e/ou incompreensão dos laços 

sociais estabelecidos fora da Escola e o fortalecimento das relações de amizade no interior da 

Escola, sobretudo com os colegas da mesma turma. De acordo com um dos estudantes: 

 

(…) o que realmente eles falam, que sua vida social acaba, acaba mesmo (…) 

porque as pessoas que eu conversava, que eu tinha amizade do lado de fora do Cefet, 

distanciaram, até por causa da questão do tempo... seu círculo social se reduz ao 

Cefet, só às pessoas que tem o mesmo horário que você. (Estudante A) 

 

Por unanimidade, os estudantes participantes da pesquisa colocaram a perda ou 

diminuição da vida social como fato indiscutível após ingressarem no CEFET-MG. Por certo, 

a mudança do Ensino Fundamental para o nível Médio – que, via de regra, ocorre em escolas 
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diferentes – traz uma descontinuidade em termos da manutenção dos laços sociais 

estabelecidos. No entanto, os relatos expuseram não só a diminuição ou a interrupção do 

convívio com colegas e amigos “de fora” do CEFET-MG, por questões de falta de tempo, 

como também trouxeram a característica de se tornarem monotemáticos sobre a vivência na 

Instituição: “Sua vida é Cefet, só fala de Cefet... Não tem outro papo, não tem outro assunto.” 

(Estudante C) 

Dessa maneira, a intensidade de tal vivência necessariamente conduz a um 

estreitamento das relações com os pares: 

 

é como se você não soubesse falar de outra coisa, porque você vive tanto aquilo e 

por isso eu acho que a gente fica tão próximo um do outro. Porque como o outro tá 

vivendo a mesma coisa que você, conversa a mesma coisa que você, você fica mais 

íntimo dele. (Estudante do grupo focal) 

 

Relatos sobre namoro também ocorreram no mesmo sentido da dificuldade de se 

relacionar com pessoas que desconhecem a realidade dessa Instituição: “Acabei com um 

namoro de dois anos. Não dá pra namorar com pessoas fora daqui.” (Estudante do grupo 

focal). A incompreensão do(a) parceiro(a) acerca da necessária dedicação aos estudos e da 

consequente restrição de tempo do estudante cefetiano é apontada como geradora de conflitos 

no namoro. Um dos estudantes exemplifica com a seguinte situação: “ (…) teve uma vez que 

eu saí com a menina que eu tô namorando e eu não consegui esquecer da matéria de Física, 

que tinha prova. Daí... assim... esse tipo de coisa, entendeu?... não consegue desligar.” 

(Estudante E). 

Quanto ao convívio com os familiares, os estudantes também afirmam que há uma 

acentuada redução de tempo e de qualidade. Muitos relatos demonstram o sentimento de 

perda diante da não participação dos acontecimentos e reuniões familiares, em favor da 

necessidade de dedicação aos estudos: “eu não tenho mais tempo pra família.” (Estudante G). 

Para uma parcela dos participantes, incluindo aqueles cujos pais residem em cidades distantes 

da Escola, percebe-se a falta de um acolhimento da família principalmente frente às inúmeras 

dificuldades que atravessam ao longo do processo de formação nessa Instituição. Já para outra 

parcela dos participantes, o distanciamento dos membros da família torna-se benéfico, uma 

vez que os conflitos também são minimizados. 
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6.1.3.4 Lazer e tempo livre 

 

“Tem vez que você fica pedindo pro seu dia virar 48 horas.” (Estudante G) 
 

Conforme exposto até aqui, a “falta de tempo” para quaisquer outras atividades senão 

aquelas relativas aos estudos é a expressão mais comum utilizada pelos participantes – 

estudantes e servidores – para retratarem o modo de vida do estudante cefetiano. Em 

decorrência disso, o tempo livre torna-se raridade no cotidiano estudantil: “eu não tenho mais 

aquele momento onde você não faz nada, assim... o tempo do ócio (…) Não tenho mais 

aquele tempo pra perder: ou eu estudo ou eu tô fazendo alguma coisa pra esquecer do estudo.” 

(Estudante E) 

Percebe-se uma espécie de “impregnação” das vivências institucionais, de sorte que, 

mesmo quando o estudante não está se dedicando às tarefas escolares em geral, ele se vê 

enlaçado pelos desdobramentos de tais vivências. O tempo livre existente na própria 

Instituição, tais como intervalos entre aulas e/ou turnos e horários vagos por falta de 

professores, quando não são utilizados pelos estudantes para tarefas estudantis, são 

aproveitados para a descontração com colegas ou para dormir. No entanto, um dos 

funcionários entrevistados observa que a Escola não dispõe de locais adequados para 

descanso dos estudantes: “(...) aqui não tem lugar pro aluno descansar, eles deitam no 

corredor, deitam no campo [de futebol], em qualquer lugar...” (Funcionário C). Ele acrescenta 

que os estudantes são repreendidos por ocuparem lugares “impróprios” ou por atitudes 

consideradas igualmente inapropriadas: 

 

(…) naquele horário vago, às vezes não têm aula, eles ficam fazendo o quê? Jogando 

baralho e tal, em vez d'eles fazerem uma coisa certa, eles vão fazer uma coisa errada, 

porque eles não têm espaço. Então eu acho que isso interfere muito no 

comportamento deles. (…) eles ficam perdidos por falta de espaço, porque, senta 

aqui, “não pode”, (…) no ginásio, “ah não pode namorar aqui não”, “não pode jogar 

baralho não” porque é proibido, no campo “ah não pode ficar aqui não”. Então eles 

ficam assim “onde que eu vou?”, né? E é muito aluno, então (…) e mochila nas 

costas o dia inteiro, não tem guarda-volumes, não tem um armário... (Funcionário C) 

 

De fato, o hall da cantina e o “bosquinho” são os locais de maior concentração de 

estudantes em seus encontros. Percebe-se que o hall da cantina, além do propósito de ser um 

local para realização de lanches, também é utilizado para dormir e reunir-se com colegas. O 

“bosquinho” é outro local no qual ocorrem muitos encontros sociais e afetivos entre os 

estudantes, e é onde também os estudos em grupo são frequentes. 

O lazer, nesse contexto, diminui e igualmente se restringe aos eventos nos quais os 
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colegas da Escola estão presentes: “é no máximo é com o povo da nossa sala!” (Estudante D). 

Segundo relatos, a maior oportunidade de “desligamento” do ritmo escolar se dá somente no 

período das férias de final de ano, tempo em que os estudantes podem optar, inclusive, por 

uma melhor qualidade do sono. Sobre esse quesito, um estudante expressa: “Nas férias (…) cê 

já tá tão morto, que você quer só saber de cama!”. (Estudante B). 

Merece relevo a condição que muitos estudantes descrevem, e que diz respeito ao 

tempo insuficiente para a estrita realização das atividades acadêmicas. Cumprir todas as 

responsabilidades da Escola, dentro do tempo disponível, é um constante desafio para esses 

jovens. Além disso, cumprir com as responsabilidades da Escola com um desempenho 

acadêmico bem acima da média de pontos a serem adquiridos é praticamente impossível. 

Considerando o grau de dificuldade de muitas disciplinas e a busca por aprovação nas 

mesmas, as médias dos estudantes do CEFET-MG são baixas se comparadas às médias que 

obtiveram no Ensino Fundamental. Esse é outro aspecto impactante na vida escolar desse 

estudantes: eles se sentem incompetentes, temerosos de não serem aprovados ao final do ano 

letivo e frustrados, porque, mesmo se dedicando aos estudos, não conseguem alcançar os 

conceitos necessários e/ou almejados. 

 

6.1.3.5 Autonomia e amadurecimento 

 

Em oposição aos fatores prejudicados pelas alterações na rotina dos estudantes, 

destaca-se o desenvolvimento da autonomia como elemento fundamental para a vida dos 

discentes dessa Escola. A grande quantidade de conteúdos associados ao cumprimento de 

tarefas e compromissos acadêmicos levam a uma necessária reorganização do tempo. Nesse 

sentido, escolher, priorizar, experimentar, dedicar-se e persistir são algumas das ações que 

passam a compor – diária e intensamente – a rotina do estudante do CEFET-MG. 

De acordo com a opinião dos servidores, a autonomia se configura como uma das 

principais características positivas que o ritmo da Instituição produz. A esse respeito, um dos 

professores afirma: “É a melhor escola.” (Professor A). O amadurecimento, enquanto um 

conceito que agrega o desenvolvimento da autonomia, também se faz presente na percepção 

de um dos funcionários: 

 

Olha, de alguma forma eles [estudantes] começam a ter que aprender a lidar com 

todas essas contradições [institucionais]... e sobreviver a isso de forma minimamente 

saudável... Tanto isso traz cansaço, desânimo, algumas vezes, desalento mesmo, 

desistência do curso... quanto perda de determinado momento da vida, da fase que 

eles estão vivendo... quanto traz amadurecimento também, eu acho. (Funcionário B) 
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A autonomia e/ou o amadurecimento também surgem nos discursos dos estudantes. A 

independência é o termo mais recorrente para se referir a isso, conforme exemplo: “[O 

CEFET-MG] me tornou independente, porque antes eu dependia muito da minha mãe e de 

outras pessoas pra me ajudar, agora eu tenho que me virar, buscar resolver as minhas coisas. 

Tudo que eu puder resolver sozinha, eu tento resolver (…).” (Estudante N) 

É preciso observar que as colocações dos estudantes acerca do amadurecimento e da 

melhor organização do tempo quase sempre estão acompanhadas de contrapontos do processo 

descrito sobre as dificuldades de ser estudante nessa Escola, como representado por outro 

fragmento de entrevista: “(…) eu amadureci muito, (…) eu não deixo nada pra última hora 

mais (…) eu aprendi a lidar com as pessoas mesmo, porque aqui são pessoas de todos os tipos 

(…) mas, eu fiquei mais estressada.” (Estudante H). 

De maneira genérica, percebe-se que o amadurecimento é considerado bastante 

positivo para os participantes. No entanto, a forma “acelerada” pelo qual o amadurecimento 

ocorre configura-se como um elemento impactante na rotina desses estudantes, como avalia 

um dos servidores: 

 

(…) em tão pouco tempo, numa fase tão importante, tão significativa, com tanta 

coisa aparecendo junta, né, rapidamente. É quase um amadurecimento à força, como 

se fosse um... carbureto, né, porque tudo isso, toda a mudança de... realidade da 

escola, de novidade, de cada um por si e um monte de matéria, de matérias técnicas, 

de falar do mundo do trabalho, coisa pra uma pessoa de 16, 18 anos, a maioria, não 

tá, né, com essa atenção. E tudo de bom e ruim que traz isso, de emoção, de 

expectativa, de frustração, misturado com a própria vida, né, eu acho que é...uma 

revolução mesmo...um massacre. (…) Quando a pessoa forma nesse ambiente tão 

diverso, tão desafiador, acho que traz um amadurecimento... até bem cedo, bem 

precoce. Mas acho que há um potencial grande aí de, não sei se posso dizer, de 

sofrimento... Acho que é uma sobrecarga muito grande e se for limpar essa área aí, 

não sei se, de tudo isso, “é o mais importante?” pra formação dele, né?, pra vida 

deles? (Funcionário B) 

 

6.1.4 As alegrias e tristezas identificadas pelos estudantes 

 

O reconhecimento social de ser aluno dessa Instituição, como abordado anteriormente, 

é um dos sentimentos positivos apontados pelos estudantes participantes da pesquisa. Tal 

reconhecimento se inicia a partir da aprovação no processo seletivo, em razão de a 

concorrência ser grande. Nesses termos, um dos estudantes expressa: “ a primeira realização 

que a pessoa tem com o Cefet é de ter entrado, 'Nossa, entrei, agora sou nerd!' [risos]”. 

(Estudante A) 

Além desse tipo de reconhecimento, há aquele associado à Escola propriamente dita e 
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ao percurso formativo que oferece, conforme expõe um estudante: “É uma honra pra mim 

estudar aqui (…) eu tentei dois anos (…) e quando entrei falei 'Nossa! Eu tô no Cefet!' (…) é 

uma emoção tão grande estudar aqui, porque você tem tanto conhecimento, você amadurece 

tanto, não tem palavras...” (Estudante H) 

Ainda:  

 

(…) eu sou muito grata, muito grata pela vida ter me dado a oportunidade de estudar 

aqui... porque... são coisas demais que eu passei aqui, coisas demais, demais (…) 

tanta coisa que eu aprendi, tanta coisa que eu não sabia, tantas pessoas que eu 

conheci, você acaba tendo uma visão de mundo (…) ai, realmente amo estudar aqui. 

(Estudante C) 

 

Outra situação identificada como positiva é o sentimento de realização quando 

conseguem cumprir os compromissos acadêmicos e serem bem avaliados nas provas e/ou 

trabalhos. Ressalta-se que, segundo a quase totalidade dos relatos dos estudantes, revela-se a 

acentuada diferença da vida estudantil que levavam (no Ensino Fundamental) e o CEFET-MG 

em termos de rendimento escolar. A busca por alcançar somente a média necessária de pontos 

nas avaliações passa a ser a meta desses estudantes, característica essa que é bastante diferente 

da experiência no Ensino Fundamental, como consegue resumir um dos entrevistados: 

 

Antes [Ensino Fundamental], acho que até a maioria dos alunos da minha sala e tal, 

eram sempre um dos melhores na sala... tiravam as melhores notas, sempre 

elogiados pelos professores e tal... a gente chega aqui no Cefet isso acaba, né? 

[risos]. (…) eu fui aprender a estudar no Cefet... chega aqui você leva um susto, 

você tem que se esforçar pra ficar na média (…) e também como é muita coisa, não 

dá pra ficar se esforçando pra chegar próximo de 90 [pontos]... você passou de ano, 

você põe a matéria de lado e começa a prestar mais atenção naquelas que não passou 

ainda... nesse quesito foi um baque, né? (Estudante F) 

 

Nesse contexto, alcançar a média nas disciplinas e/ou tirar boas notas representa uma 

das maiores alegrias dos estudantes no que tange ao seu percurso acadêmico: “(...) você passar 

de ano aqui, ah gente, é uma conquista gigante! (…) A cada nota que sai, você tá com 60, mas 

você tá feliz (…) você se contenta com o limite (…) no 1º ano eu queria passar com 80, com 

70, mas você vê que é impossível porque não tem como.” (Estudante H) 

Isso faz com que a aprovação no ano letivo, conforme supracitado, e a conclusão do 

curso sejam esperadas como a grande “sensação do dever cumprido”: “depois que a gente 

passa [de ano] tem aquela coisa, tem aquela 'Nó, passei de ano! Beleza!' (…) quando sair 

daqui, formar então... nem sei!...” (Estudante D). 

O reconhecimento interno, principalmente através de boas avaliações de professores 
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e/ou disciplinas que exigem mais dedicação dos estudantes, também é associado a momentos 

de alegria, embora estes sejam mais escassos quando comparados às frustrações vividas nesse 

campo, de acordo com relato de alguns estudantes. Sobre esse ponto, um estudante comenta: 

 

Ah... eles são um pouco raros, né? [risos]. Às vezes, quando a gente consegue fazer 

alguma coisa, igual um projeto que eu fiz de eletrônica digital, que deu certo, 

assim... (…) aquilo foi bom, foi uma sensação boa... e aí deu certo, funcionou e eu 

mostro pra todo mundo lá em casa e tal, foi muito bom (…) felicidade mesmo: “ai, 

eu consigo fazer alguma coisa!”. Nossa! Muito bom... (Estudante N) 

 

Além das alegrias vividas pelas realizações acadêmicas, as amizades conquistadas 

entre os pares são as maiores satisfações experienciadas pelos estudantes na Escola, de acordo 

com a quase totalidade dos sujeitos, conforme excertos: “aqui tem muito momento bom, você 

faz amigos novos aqui e por causa daqui.” (Estudante J); “interação que a gente tem com a 

sala (…) ficar com uma pessoa que a gente gosta o dia inteiro...” (Estudante G); “aqui a gente 

faz grandes amizades” (Estudante do grupo focal). 

Por outro lado, os estudantes identificam as situações de frustração, de estresse, de 

medo e de tristeza vivenciados na Escola, principalmente diante das dificuldades que tal 

percurso acadêmico desencadeia: 

 

aqui no Cefet isso é o tempo inteiro, fracasso então... nem se fala... eu, toda vez que 

fico triste, vou mal numa prova, eu tento levantar a cabeça e estudar pra próxima 

(…) tristeza mesmo é quando você vai mal, quando você não supera suas 

expectativas, as suas expectativas vão por água abaixo, numa prova, trabalho, 

apresentação. (Estudante G) 

 

Perder médias, “tirar zero”, “tomar” recuperação ou ser reprovado são situações que 

passam a fazer parte da vida desses estudantes e, para a grande maioria, de maneira inédita. 

Sobre esse aspecto, um estudante relata: “Eu conheci esse ano medo de recuperação. Nunca 

tinha tomado recuperação na minha vida, cheguei no Cefet tomei... em duas, de uma vez só.” 

(Estudante J). Outro, que já teve uma reprovação nessa Escola, desabafa: 

 

(...) e até recuperação aqui é difícil, não é recuperação pra você recuperar, é 

recuperação pra você se ferrar mais do que se ferrou antes. (…) A gente vive com a 

corda no pescoço o tempo inteiro, que é estudar, estudar. (…) e vive tipo... com a 

corda no pescoço, que “eu vou tomar bomba”, “eu não aguento mais”, “eu não quero 

mais ver o cefet”. (Estudante B) 

 

De acordo com os discursos, a maneira como os estudantes lidam com tais sentimentos 

demonstrou que a persistência é uma característica que muito se desenvolve, como atesta o 
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fragmento: “eu procuro olhar a melhor parte disso porque, se eu ficar olhando só pra essa 

parte negativa, eu vou só pra baixo (…) algumas vezes sim [foi para baixo], tipo 'não vou dar 

conta disso daqui', 'vou desistir, vou sair, terminar o ensino médio em outra escola mesmo...'” 

(Estudante M) 

Diferentemente do estresse cotidiano que os participantes relatam na maioria dos 

discursos, destaca-se a colocação de um estudante:  

 

Eu me acho diferente, porque eu não me preocupo muito com, se eu vou ou não 

conseguir, a nota que devia (…) durante o ano são cem pontos distribuídos e você 

consegue, aqui ou ali. Eu não costumo me estressar muito por causa de ponto. 

Agora, quando tem muita coisa pra fazer (…) eu fico estressada (…) eu me isolo 

mais. (Estudante L) 

 

O isolamento e o choro são as expressões mais comuns referidas por alguns dos 

participantes: “eu sou mais fechada, mas aí quando passa dos limites, eu choro em casa, fico 

triste, chateada... chega aqui no Cefet eu fico mais sozinha, na minha.” (Estudante N). Outro 

estudante, que se sentiu muito frustrado com uma reprovação nessa Instituição, revela:  

 

Ah, eu chorei (…) chorei muito, chorei mesmo. (…) eu precisei de um tempo 

sozinho pra eu pensar “o que que eu vou fazer agora?”, porque eu tinha todo um 

plano feito (…) eu queria ficar um pouquinho sozinho e meus pais acharam que eu 

tava me excluindo, não gostando deles e aí isso gerou uns conflitos em casa. 

(Estudante A) 

 

A partir do exposto, pode-se perceber que lidar com a coexistência de sentimentos 

novos, contraditórios e intensos torna-se um dos principais desafios para que os estudantes se 

mantenham na Escola. Há que se ressaltar, inclusive, que a Instituição é apelidada pelos 

estudantes de “ceferno” - conforme alguns participantes expuseram. No entanto, destaca-se 

que o reconhecimento social de ser aluno do CEFET-MG parece incidir na tensão entre 

continuar ou desistir do processo de formação. Assim, permanecer nessa Escola é difícil, mas 

vale o esforço por ser reconhecido “lá fora” como “nerd” e “inteligente”, mesmo que, 

internamente, viva-se no “ceferno”, em que alcançar a média seja uma alegria e quase um 

objetivo generalizado. Destaca-se ainda, e principalmente, o valor atribuído aos laços de 

amizade que operam como ancoragem e até mesmo como motivação para se permanecer na 

Instituição. 

 

 

 



109 

 

6.1.5 Características subjetivas do “jeito de ser” estudante 

 

A partir dos sentimentos de frustração, fracasso, tristeza, alegria e realização 

identificados pelos estudantes, avançou-se na caracterização emocional do “ser estudante 

cefetiano”: ser, tanto no sentido do dever ser, de se nomearem as características necessárias 

para se manter e pertencer a essa Escola – “como se deve ser para pertencer à Instituição?”; 

como também no sentido de se caracterizarem os elementos subjetivos que compõem o 

processo de constituição do ser (sujeito) cefetiano - “como é o ser cefetiano?” Sob essa 

perspectiva, busca-se apreender o “jeito de ser” estudante, entendendo que tal caracterização 

não absolutiza os processos de constituição das subjetividades estudantis e, sim, são 

entendidos como atributos fundamentais de tais processos. 

As principais características necessárias para os estudantes conseguirem pertencer e se 

manter nessa Instituição estão relacionadas à dedicação aos estudos, conforme já exposto 

anteriormente. No entanto, somente dedicar-se não é suficiente, pois o objetivo mais amplo 

dos sujeitos discentes requer o desenvolvimento de características associadas ao modo como a 

Escola funciona. No bojo das colocações dos participantes, os termos “estressado”, 

“desumanizado” e “sofrido” aparecem com muita intensidade quando se referem à condição 

emocional dos estudantes. 

Destaca-se que o termo “estressado”, certamente o mais empregado pelos participantes 

deste estudo, recorrentemente engloba sentidos semelhantes a outros termos, tais como 

cansado, desgastado, sofrido, pressionado e irritado, entre outros. Portanto, percebe-se que as 

conotações convergem para um mesmo quadro que, de maneira mais ou menos intensa, cada 

estudante dessa Escola vivencia, pelas razões já abordadas anteriormente. 

Quanto à palavra “desumanizado”, depreende-se dos discursos que esta se associa 

diretamente à falta de espaço que a Instituição não abre para o “lado humano” dos estudantes 

– seja nas relações com os docentes em sala de aula e nas que se estabelecem com os demais 

trabalhadores da Escola, seja na desvalorização das disciplinas da área de “humanas” em 

detrimento das disciplinas de “exatas”. Nas palavras dos estudantes, expressões tais como 

“saber controlar os sentimentos” e “ser frio” são utilizadas para designar o tipo de emoção que 

se deve ter para ser aluno dessa Escola. A esse respeito, a colocação de um estudante expressa, 

de maneira emblemática, os discursos dos estudantes sobre o processo de “desumanização” 

que a Instituição produz para que seus alunos passem a identificá-la e, ao mesmo tempo, se 

espelharem nela: 
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se eu fosse descrever, por exemplo, o Cefet como um homem, então seria uma 

pessoa exata, fria... assim, preocupada com dinheiro, velocidade... (…) e que 

esconde uma imagem que realmente ela não é... (…) como aqui, acho que cada 

estudante do Cefet reflete o Cefet, porque a pessoa acaba se esfriando, porque, como 

eu falei com você, no começo, no 1º ano, você é uma pessoa emotiva, você fica 

preocupada e depois de tanto passar, você acaba ficando frio, então... (…) o Cefet 

acaba refletindo isso e os alunos refletem a imagem do Cefet... não todos, mas 

bastante pessoas, bastante. (Estudante C) 

 

Refletir a imagem do CEFET-MG e tornar-se “frio” significa adaptar-se a suas regras 

variáveis, associadas ao acúmulo de atividades e ao reduzido tempo para assimilá-las. Esse 

conjunto de demandas institucionais constitui-se, no limite, de relações intersubjetivas – entre 

sujeitos-estudantes e instituição, nas quais os modos de afecção dos sujeitos são sofridos.  

A opinião de um dos docentes desvela significativas noções desse processo 

intersubjetivo: 

 

ele[estudante] precisa se organizar, mas isso demora. O calourinho demora um 

bimestre para entender mais ou menos isso. Aí no 1º bimestre ele toma um baque. 

Um baque. (…) porque eu acho pior é lidar com ações diferentes dos professores. É 

o pior. (…) Porque cada professor é de um jeito. Tem professor que dá o conteúdo e 

não explica e cobra na prova (…) tem professor que não dá prova (…) tem professor 

que distribui 20 pontos em 20 atividades (…) então não há padrão. (…) você sabe? 

Padrão é proteção. Por que? Você sabe como é que vai... [Então como se organizar 

dentro dessa forma não padronizada, lidando com o inesperado o tempo todo?] So-

fri-da-men-te. (Professor A) 

 

Nesse ponto, percebe-se claramente que o sujeito se autoconstitui a partir das relações 

instituídas, adaptando-se aos costumes da Instituição. Organizar-se, nesse sentido e 

considerando também os discursos de outros participantes, significa adaptar-se; nesse 

processo de adaptação, por sua vez, os estudantes sofrem: sofrem as adaptações e para 

adaptarem-se. Assim posto, interessa-nos identificar de que elementos subjetivos o sujeito se 

vale para adaptar-se, ou seja, quais são os requisitos emocionais que emergem nesse processo 

de se manter na Escola e minimamente adaptar-se a ela. 

Nas colocações de alguns estudantes, adaptar-se requer “paciência e estudo, eu diria, 

porque você tem que ter paciência pra lidar com a sua derrota” (Estudante H) e “saber lidar 

com frustração” (Estudante J). A esse respeito, os vários discursos estudantis convergem para 

uma espécie de preparo – físico e psíquico – necessário para ser estudante do CEFET-MG, 

conforme exemplos: “tem que ser forte, senão não aguenta não (…) tem que tá ciente de que a 

qualquer hora pode abalar muito aqui. O Cefet pode te abalar muito aqui, então tem que ser 

muito forte.” (Estudante G). Ainda: “[é preciso ter] mente muito forte, a gente tem que ser 

forte, fisicamente, psicologicamente, porque a gente pode ser atingido por coisas psicológicas 
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e ter consequências físicas” (Estudante do grupo focal) 

Questionados sobre o que é “ser forte”, os participantes do grupo focal definem tal 

expressão como ter grande capacidade de superação, conforme excertos da discussão: 

 

(…) “tirei zero”, mas você levanta. Levanta de um baque e corre atrás. / É muito 

difícil o que a gente passa aqui, só que a gente tem que tá pronto pra outra o tempo 

todo. Você não pode se deixar levar por causa de uma coisa, senão vai uma cadeia... 

te empurrando. / Você tem que ter uma capacidade de recuperação muito forte. 

(Estudantes do grupo focal) 

 

Apontando na mesma direção, um dos entrevistados esclarece: 

 

tem que tá preparado emocionalmente pelo que você vai sofrer... porque você não 

vai ser o melhor aluno, então você tem que tá preparado emocionalmente, eu acho 

(…) não criar expectativas... se lá fora você era um bom aluno, chega aqui você não 

vai ser mais, muito provavelmente. (Estudante N) 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o “jeito de ser estudante cefetiano” é composto 

por contornos muito acentuados de “estresse”, “frieza”, de sofrida adaptação à Escola. Além 

disso, para manter-se na Instituição e ser reconhecido como “inteligente” e “nerd”, o 

estudante deve “ser forte”, “preparado emocionalmente” para as “derrotas”, “frustrações” e 

“fracassos” cotidianamente vivenciados em seu percurso. 

Em seguida, buscaremos compreender quais atitudes, condutas ou comportamentos 

são praticados por esses estudantes diante das pressões e obstáculos presentes nos processos 

formativos dessa Instituição. Ressaltamos que as ações que pretendemos identificar são 

entendidas como mecanismos emocionais intrassubjetivos que almejam a regulação da tensão 

de ser e/ou manter-se estudante dessa Escola. 

 

6.1.5.1 Estratégias para se manter estudante 

 

A maioria dos participantes – estudantes e servidores – concordam em afirmar que os 

agrupamentos por afinidade, as amizades e os namoros contribuem para minimizar as 

pressões vividas na Escola. Os relatos revelam que os estudantes se ajudam nas tarefas 

escolares, se reúnem para conversar, cantar e tocar violão, praticar esportes, jogar baralho, 

enfim, se agrupam como forma de se fortalecerem e aliviarem as tensões, conforme 

exemplifica um dos docentes: 

 

Para que eles se mantenham colocados no Cefet, eles têm que criar laços, mais 
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estreitos, de amizade, de camaradagem e tudo mais, cumplicidade, até mesmo 

porque alunos são cúmplices uns dos outros, porque eles copiam os trabalhos [risos] 

e então, até mesmo nesse sentido, na cumplicidade no pequeno delito, né? [risos]. 

(Professor F) 

 

Na condição de serem estudantes dessa Escola, reafirma-se a centralidade das relações 

de amizade diante das dificuldades comuns experienciadas pelo percurso formativo: “(…) Aí 

é que entra a amizade que a gente cria aqui, os vínculos que gente cria aqui. / A gente chora 

junto. / A presença dos amigos é fundamental, dos amigos que estão vivendo a mesma coisa 

que você.” (Estudantes do grupo focal). 

Além disso, na percepção de alguns servidores, “eles xingam, xingam muito. Eu vejo 

isso no Facebook. Xingam mesmo.” (Professor A). Também se distensionam no interior da 

Escola, como opina um funcionário: 

 

tem uns que eles extravasam, assim, eles saem pulando, eles gritam no corredor, e 

chega lá embaixo [no ginásio da Educação física] e quer jogar bola. Tem uns que são 

mais agressivos, né, qualquer coisa que a gente fala respondem (…), falam 

palavrões, (…) principalmente o masculino. O feminino já é mais chorão, né, o 

feminino chora mais. (…) o masculino não, já extravasa, já põe pra fora, pulam 

rampa (…) acho que é uma maneira deles extravasarem o estresse deles. O feminino 

é mais emotivo, o masculino, não, (…). (Funcionário C) 

 

Quanto às dificuldades no cumprimento das atividades acadêmicas que concorrem 

com o tempo (in)disponível, alguns arranjos são encontrados pelos estudantes para que suas 

trajetórias formativas se efetivem satisfatoriamente. Sobre esse aspecto, um dos docentes 

expõe: 

 

(…) nem todo mundo que passa por isso, né, ter que sair e passar o dia inteirinho 

fora de casa, tomando conta da própria vida, né, mas aí, eles têm o tempo inteiro que 

fazer escolhas, e a escolha é: “eu assisto aula do [fulano] ou eu mato e vou fazer o 

trabalho do professor [sicrano]”, coisa que eu imagino que não é tão comum para 

estudantes normais. Matar aula pra poder estudar é... a princípio, é incongruente... 

(…) e nesse sentido, até mesmo jogar baralho é uma atividade interessante, porque, 

não que ele vá escolher entre jogar o truco e assistir aula do [fulano], mas tem um 

momento que ele tem que deixar de ter esse tipo de escolha, quando ele joga baralho 

e vai rir, quando ele vai deixar de ter as preocupações corriqueiras de estudante. 

(Professor F) 

 

Em consonância com tal colocação, os estudantes também discorrem sobre a constante 

necessidade de se priorizar determinadas atividades em detrimento de outras, de acordo com 

excertos: 

 

A gente aprende aqui priorizar, saber o que é mais urgente. / Na nossa turma, [no 

período de provas] chegou um ponto que a gente tava matando aula do técnico pra 
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fazer coisa de outra aula, entendeu? Agora, no finalzinho do 3º bimestre que a gente 

viu o tanto que a gente ficou enrolado. / As outras pessoas matam aula pra fazer 

outras coisas, né? Agora, aqui a gente mata aula pra estudar, pra dormir... 

(Estudantes do grupo focal) 

 

Um dos entrevistados sintetiza a maneira encontrada pelos estudantes para driblarem o 

excesso de compromissos e pressão acadêmicos: 

 

A gente lida com essa pressão assim: deixar alguns trabalhos de lado pra fazer outros 

mais importantes... desistir de alguns e ir pra um que é mais importante (…) o aluno 

do Cefet olha o boletim, vê qual que tá... qual matéria tá precisando de mais e se 

preocupa mais com ela e as outras deixa de lado, mesmo se você tiver algum 

trabalho [tarefa]. (…) a pressão é muito grande, daí você tem que abrir mão, você 

aprende a abrir mão de algumas coisas. (Estudante G) 

 

Nesse contexto, o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas se revelam como uma 

maneira de aliviar as pressões da Escola. Entre os estudantes, a maioria relata o uso de álcool, 

drogas ilícitas ou medicamentos pelos colegas e não por si mesmos, de acordo com o 

exemplo: “(…) tipo, eu vejo gente... é... que toma um bocado de remédio, assim e tal (…) 

conheço uns que vão beber, às vezes fica mal pra caramba. (…) eu relutei muito a isso, sei lá, 

não curto.” (Estudante D) 

No entanto, um dos entrevistados relata que já fez uso de algumas substâncias como 

tentativa de aliviar as dificuldades postas pela Escola: 

 

há um tempo atrás, eu tava tão desesperada que eu cheguei a fazer muita... tinha 

juntado um monte de coisa e o Cefet... cheguei a beber, a tomar remédio... chegava 

em casa tomava meia cartela de remédio e dormia. Meia cartela de antialérgico (…) 

pra dormir. Antes, quando eu entrei aqui, eu tinha que tomar remédio todo santo dia 

pra dor muscular até, de tão... morta que eu chegava no fim do dia... pela falta de 

costume. Até adaptar é bem complicado. Mas, já cheguei a fazer muita coisa, sim. 

(Estudante B) 

 

Atualmente, segundo a afirmação que se adaptou ao ritmo da Escola, o mesmo 

estudante relata que mudou suas estratégias: 

 

Chocolate. Chega semana de prova eu entupo de chocolate... e eu vou ler também, 

apesar de não ter tempo, eu tiro, pelo menos, cinco minutos. Quando eu não tô 

estudando no ônibus, eu tiro tempo pra ler [outras coisas] pra esquecer um 

pouquinho do Cefet. Fingir que esqueço. (Estudante B) 

 

Na percepção dos servidores, o uso de substâncias psicoativas e de álcool é frequente 

entre os estudantes, conforme excerto: “[usam] bebida... nesse aspecto de canalizar e 

extravasar...” (Funcionário B). Um dos professores comenta que “medicamento eu não sei 
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não, droga [ilícita] eu acho que sim. (…) [álcool] eles bebem sim.” (Professor A) 

Ainda sobre esse aspecto, vale registrar parte do relato de outro docente sobre uma 

experiência vivida: 

 

(…) eu já percebi um monte de coisas desse tipo. Nunca percebi uso de droga ilícita, 

mas álcool bastante. Eu tive um aluno inclusive que levou uma garrafa de cerveja 

pra dentro da sala, enquanto eu tava dando aula, ele tava bebendo cerveja. Eu não vi. 

Eu vi no final. E ele não escondeu também não, eu só não vi.(...) (Professor F) 

 

O choro também aparece em alguns relatos dos estudantes – tanto de homens quanto 

de mulheres – como expressão de esvaziar-se das pressões sentidas pelo cotidiano escolar, 

conforme exemplo: 

 

Às vezes eu choro. Teve um dia aí pra trás que teve uma briga familiar, tal... e daí eu 

chorei bastante... só que começou a sair tudo, sabe quando começa a chorar e sai 

tudo? (…) começa a sair tudo que tá guardado (…) e aí acaba esquecendo do que 

começou a chorar e vai chorando pro resto. (Estudante E) 

 

Merece destaque a resignação, claramente observável em muitas entrevistas, que os 

estudantes apresentam frente às dificuldades de ser estudante, conforme representada na fala 

de um dos respondentes: “você acostuma ou então você esquece, tem perda de memória 

recente (…) já cicatrizou a ferida, então, enquanto tava lá aberta... (…) você já apanhou tanto 

que perde a importância.” (Estudante C) 

 

6.1.6 Avaliação acadêmica e profissional praticada pela Escola 

 

Segundo os estudantes, atrelados aos aspectos referentes à fama da Instituição, 

conforme citado acima, a formação acadêmica que o CEFET-MG oferece foi avaliada 

positivamente, uma vez que a Escola prepara de maneira eficiente para o mercado de trabalho 

e/ou para o vestibular. Na colocação de um entrevistado: 

 

Eu avalio como bom, tendendo ao ótimo. Tem que melhorar bastante (…) isso 

depende de cada curso. O meu curso, por exemplo, eu avalio como ótimo, é um 

curso que prepara mesmo (…) prepara para o mercado de trabalho lá fora (…) fala 

pra ter responsabilidade... pontualidade, assiduidade, responsabilidade, dedicação... 

se você não tiver essas características aqui no Cefet você não vai conseguir levar o 

curso todo, você vai repetir (…) um lado positivo no Cefet é isso (…) o meu curso 

consegue preparar para o mercado de trabalho. (Estudante G) 

 

Em consonância com o exposto até aqui, o tipo de profissional que a Instituição está 
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formando, na avaliação dos participantes, refere-se a um profissional qualificado, do ponto de 

vista técnico, e que tem maturidade para lidar com as dificuldades do mercado de trabalho 

e/ou com a “vida lá fora”. Porém, esse mesmo profissional é sofrido, uma vez que já se 

acostumou com o ritmo e o funcionamento institucionais; na opinião dos estudantes, o 

estresse é apontado como uma das características mais marcantes do perfil profissional que a 

Escola forma. Por um lado, estressar-se é bastante prejudicial porque “querendo ou não, você 

tá sempre cansado... o seu bom humor ele... quase não te frequenta... tem esse lado negativo.” 

(Estudante D). Mas, por outro lado, segundo os estudantes, com o passar do tempo, acostuma-

se com o estresse e torna-se “uma pessoa que já é muito acostumada com cobrança (…) uma 

pessoa que já é estressada naturalmente (…) é quase neurótica.” (Estudante B). 

Consequentemente, os estudantes se consideram maduros e aptos para as exigências do 

mercado de trabalho: “eu acho que a gente sai do Cefet muito mais maduro, com uma visão 

mais ampla, de mundo, e, em termos de profissional, a gente sai um profissional bem 

qualificado pro que as empresas querem.” (Estudante F) 

Para submeter-se ao que se denomina estresse, expressões tais como “ter um 

psicológico forte”, “ser forte emocionalmente” ou “ter uma mente forte” são frequentes nos 

discursos dos estudantes. Um dos entrevistados, ao equiparar a vivência como aluno da 

Instituição com a do profissional no mercado de trabalho, opina: 

 

[ter psicológico forte] é aquela pessoa que quando ela vê que o mundo tá desabando, 

ela não vai chorar, não vai ceder (…) é uma pessoa que quando vê que o tempo tá 

faltando, ela vai ter que arrumar um tempo (…) que não dá o braço a torcer (…) vai 

correr atrás. (…) pode se assemelhar com o Cefet, né, o trabalho, por exemplo. 

Então você tá acostumado com carga horária pesada, tem que fazer muitas coisas... 

lá fora também não vai fazer muita diferença (…) se você for forte aqui, você 

consegue ser forte lá fora. (Estudante G) 

 

Observa-se nos discursos que as exigências dos professores com os estudantes fazem 

com que estes, por associação, projetem a relação futura no mundo produtivo – entre chefe e 

subordinado. Nesse sentido, avalia-se como positiva a formação profissional praticada pela 

Instituição, embora, para tal formação, o processo seja “penoso”, sofrido”, “massacrante”. A 

esse respeito, um estudante exemplifica: 

 

Um trabalho que você entrega, o professor fala “Não, tem que fazer de outro jeito, 

não é isso que eu quero, senão você vai ficar com zero.”... você tem que aprender a 

lidar com isso. (…) eu acho que isso é uma parte do Cefet que prepara para o mundo 

exterior... seu chefe te dá uma ordem, ele quer a ordem do jeito que ele pediu e não 

do jeito que você acha que tem que ser... e se você não faz do jeito que tem que ser, 

(…) você vai ser despedido, então, agora, você começa a se acostumar com isso e 

aqui você tem que fazer do jeito que te pedem, se você não sabe, você tem que 
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correr atrás da pessoa pra saber como é que é, porque não vai ter uma segunda 

chance aí fora não. (Estudante J) 

 

Diante do exposto, no que se refere à qualidade da formação profissional, o CEFET-

MG é apontado como uma boa Instituição, sobretudo quando comparada com outras escolas 

de nível médio, como afirmamos acima. Uma das discussões ocorridas no grupo focal se 

concentrou nas comparações que os professores fazem entre o CEFET-MG e a Escola 

Estadual Maurício Murguel – escolas situadas uma em frente à outra. Segundo os estudantes, 

essa Escola é referenciada pelos professores como sinônimo de baixa qualidade do ensino da 

rede estadual de educação e, por extensão, de alunos despreparados, como atesta o fragmento 

da discussão: “Quando eles [professores] querem nos insultar, eles falam 'Olha lá o Murguel' 

[apontando com a cabeça em direção a essa Escola].” (Estudante do grupo focal). Pode-se 

depreender que a posição dos professores, segundo os estudantes, é de que, caso o estudante 

do CEFET-MG não queira uma formação qualificada e não se submeta às exigências da 

Instituição, esse estudante pode vincular-se a qualquer outra escola pública de nível médio – 

porém, não terá o reconhecimento de ter estudado no CEFET-MG. 

Por outro lado, alguns estudantes percebem que, nas práticas didático-pedagógicas 

correntes na Instituição, há mais informação do que conhecimento, em razão da rapidez com 

que os conteúdos são ministrados: “(...) É esse negócio, a gente não sabe a matéria, a gente 

conhece a matéria.” (Estudante B). Para os estudantes, a cisão entre médio/técnico, como 

também apontaram os docentes na Seção 6.1.2, representa lacunas na formação profissional 

propriamente dita: 

 

Tem um pouco a ver com a integração das matérias do médio com do técnico. Se 

eles colocassem essa maior integração, eu acho que eles formariam profissionais até 

melhores. (…) essa questão do integrado pode debilitar um pouquinho a situação lá 

fora, por você não ter revisão, não ver a matéria com calma, ser tudo corrido.” 

(Estudante J)  

 

Consoante essa percepção, um dos professores também se ressente de não conseguir 

trabalhar satisfatoriamente com o processo de aprendizagem dos estudantes. Paralelamente ao 

que ocorre com seus alunos, esse docente se vê num impasse, no qual, também sujeito às 

pressões curriculares da Instituição, busca “administrar” didaticamente sua disciplina, como 

relata: 

 

Teve um período, que eu entrei aqui, eu senti isso muito fortemente, aí eu me 

adaptei... acabei entrando no ritmo da Escola, mas, mais recentemente, eu começo 

de novo a sentir o mesmo desconforto que eu sentia no início. Eu comecei a voltar a 
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questionar. Essa sensação assim, que você dá muita matéria, transmite muito 

conhecimento quase o tempo todo, informação, transmite muita informação com 

pouco tempo para os alunos assimilarem, refletirem, produzirem... e se você tenta 

fazer um pouco diferente disso, essa é a matéria que eles vão administrar, é aquela 

que eles vão estudar menos, porque os outros [professores] vão tá exigindo em cima 

de provas. Porque se você muda um pouco a concepção de curso, preocupado com 

essas coisas, você muda a forma de avaliar, você começa a valorizar outras coisas 

que não seja só prova, e aí, em vez disso favorecer o engajamento dos alunos, isso 

acaba sendo uma válvula de escape pra eles, né?, porque aí eles administram a sua 

matéria e vão cuidar daquela que o professor só dá prova e dá aquele monte de 

exercício, aquele monte de coisa pra estudar e cobra na prova, né? (…) aí eu fico 

tentando achar um meio termo, né?, pra não descambar muito, pra eles não se 

descomprometerem da matéria porque vão achar fácil, porque você muda o enfoque, 

né? Então vou ali administrando, mas eu sinto esse desconforto, entendeu?, de não 

ter tempo … o professor também corre atrás do tempo pra cumprir o programa. E a 

ideia é essa: cumprir um programa. Só essa expressão diz muita coisa. (Professor G) 

 

Esse professor observa que tal “desconforto” reproduz uma lógica conteudista por não 

encontrar nem espaço nem tempo para fomentar a discussão e a reflexão dos alunos em suas 

aulas. Por conseguinte, avalia que a qualidade dos cursos não é boa; diante desse “jeito” de 

ser da Escola, desabafa: “me sinto muito enquadrado no Cefet.” (Professor G) 

A questão da falta de reflexão acerca dos conteúdos se mostra mais acentuada nos 

discursos dos estudantes quando eles expõem o contraponto entre a maturidade adquirida no 

processo formativo e a falta de reflexão no campo social. Um dos estudantes resume, 

oportunamente, a opinião da maioria: 

 

você vai sair com o nome de uma instituição renomada no Brasil inteiro, e você vai 

sair daqui mais maduro porque você passou muito mais tempo sozinho, tendo que se 

virar sem seus pais... você vai aprender realmente o que é estudar, que já é uma 

maturidade muito grande... você vai aprender a se virar. Então, no trabalho, na 

faculdade, isso já é um diferencial muito grande também. [Por outro lado] o que 

falta é essa formação da pessoa, crítica, pessoal (…) que deveria ser mais investido, 

colocar a pessoa pra discutir mais as coisas que acontecem ao seu redor. (Estudante 

A)  

 

Essa fala corrobora outra, bastante recorrente entre os estudantes, que revela a 

oposição entre uma boa formação profissional, mas “desumanizada”, que parece se equiparar 

a um tipo de vivência que a própria Instituição não assegura aos estudantes. O imperativo “se 

vira” revela o quão solitário o discente se vê na condição de ser estudante dessa Escola, 

associado à percepção de grande competitividade e não integração (entre cursos e/ou áreas, 

currículos) que a prática institucional promove: 

 

Em geral, assim... eu acho que o Cefet forma... um profissional um pouco 

mecânico... um profissional que foi treinado pra fazer aquilo e pronto. E é claro que 

o Cefet ensina a gente a raciocinar sobre aquilo que estamos fazendo, mas não sobre 

o contexto. Deixa às vezes o social um pouco de fora. (Estudante F) 
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o aluno aqui parece que se apaga / não tem elogios pra bons trabalhos / [os 

professores] não conhecem os alunos deles / na maioria das vezes os professores não 

tão ligando muito pro que o aluno tá sentindo, por isso faz tudo o que faz / isso 

envolve a conexão entre as coordenações, acho que deveria ter um sistema pra 

integração entre eles [professores]. (Estudantes do grupo focal) 

 

A bem da verdade, para grande parte dos estudantes e alguns servidores entrevistados, 

reproduzem-se os discursos do senso comum: formar-se no CEFET-MG, por si só, já garante 

uma boa inserção no mercado de trabalho ou a aprovação em processos seletivos para cursos 

de graduação. Nesses termos, um servidor expõe, com fidelidade, esse tipo de discurso: 

 

(…) falou que é Cefet, é Cefet! Não tem mais nada a dizer! Ensino aqui é 

espetacular. Eu acho muito bom e eles também aprendem muita coisa, eles 

[estudantes] elogiam muito o Cefet. Estressam muito, cansa, né, é cansativo. (…) 

mas, ensino aqui é sem comentários. Acho que é a melhor escola técnica que existe é 

o Cefet. 

(...) 

eu falo muito que o Cefet é uma mãe, né? (…) aqui tem tudo pra uma pessoa ser 

feliz, tanto aluno quanto funcionário, mas tem uns que não valorizam, tem aluno que 

não valoriza, tem funcionário que não valoriza isso aqui, tem professor também que 

não valoriza, reclama o tempo todo (…) tem muito professor aqui que deixa a 

desejar (…) a qualidade caiu muito, a vontade de trabalhar, não trabalha com aquele 

amor que trabalhava antigamente (…) trabalha porque tem que trabalhar (…) isso 

compromete os meninos [estudantes]. (Funcionário C) 

 

Vale reafirmar que o aprofundamento do debate acerca da qualidade do ensino dessa 

Instituição pesquisada em comparação às demais Escolas públicas de ensino médio e/ou 

profissionalizantes não se constitui objetivo deste estudo. Ressalta-se que reconhecemos a 

importância investigativa de tal discussão enquanto cenário que sustenta a justificativa de que, 

para pertencer e se formar no CEFET-MG, é preciso que os estudantes percorram um árduo 

caminho. O sofrimento emocional, muitas vezes nomeado (ou caracterizado) pelos sujeitos de 

estresse, bem como o cansaço, são componentes intrínsecos para a formação nessa Escola. 

Afinal, “é sofrido, mas vai valer a pena” é a máxima que se depreende da atmosfera 

institucional no que se refere à formação do estudante, uma vez que ele “já vai sair da Escola 

como um profissional” e/ou “vai sair com o diploma do CEFET-MG”. 

Numa outra perspectiva, um dos professores avalia que a formação profissional do 

CEFET-MG deve ser estritamente técnica, no sentido de que ser profissional significa 

pertencer ao âmbito das relações de trabalho – o que, em sua opinião, é bastante diferente do 

que a escola deve ensinar. Nesse sentido, pontua: 

 

Bom, uma coisa eu tenho convicção, que a grande maioria dos alunos que eu 
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converso... eles, quando saem do Cefet, eles saem felizes. Não só por ter saído do 

Cefet, mas por terem estudado no Cefet. É... que é uma felicidade de “eu estudei 

num lugar bom, eu consegui aprender um pouco, eu tenho condição de me sustentar 

sozinho”, (porque ele acha que vai conseguir um salário bom). (…) Eles pensam que 

são bons profissionais porque estudaram numa boa escola. (…) A minha percepção 

é... eles não se formam profissionais, porque profissional é aquele que exerce uma 

profissão! (…) Quem nunca exerceu uma profissão, pra mim, não é profissional. 

Portanto, o nome do curso formação profissional e tecnológica, ele, pra mim, (...) 

tinha que tirar o profissional disso. Ele tem formação técnica, ele tem formação seja 

lá o que for. A gente, aqui, não ensina o sujeito trabalhar. (…) Quem terminou o 

curso do Cefet é ex-aluno, não é profissional. Ele é só profissional se ele exerce a 

profissão. (…) ele sai daqui técnico, que tem conhecimentos de técnicas e muitas 

vezes técnicas de trabalho. Trabalhar é muito diferente do que conhecer técnicas de 

trabalho. (…) Do ponto de vista técnico, eles tem condições de ser bons 

profissionais. (…) Nossos alunos tem conhecimento científico e conhecimento 

técnico manual. E isso, em boa medida, garante que eles vão conseguir... com 

alguma rapidez e com alguma eficiência, ocupar postos que tem contato com 

algumas tecnologias que eles não tiveram aqui. Nesse sentido, eu tenho total 

convicção, total convicção. (Professor F) 

 

De maneira genérica, pode-se afirmar, a partir desses relatos, que o processo de 

ensino-aprendizagem praticado pela Instituição apresenta falhas significativas no que tange à 

escassez de tempo para a assimilação e reflexão dos conteúdos, bem como à falta de sentido e 

de correlação dos conhecimentos com os contextos histórico-sociais em que se inserem. Em 

contrapartida, o conhecimento dos conteúdos ministrados (mesmo que aligeirados) e a forma 

como os estudantes devem lidar com o ritmo institucional permitem que eles alcancem uma 

boa preparação para o mercado de trabalho. 

 

6.2 Categorias de análise 

 

Em seguida ao exposto na Seção anterior, trataremos aqui de algumas categorias de 

análise – o medo, o sofrimento e a psicologia educacional – que emergem dos discursos, as 

quais participam diretamente da constituição das subjetividades estudantis na Instituição.  

 

6.2.1 O medo e suas relações com as subjetividades estudantis 

 

“Eu quero ver quem vai passar [de ano] aqui.” (Relato de um estudante do grupo 

focal sobre a colocação de um professor no primeiro dia de aula, no 1º ano de curso) 
 

A partir dos conteúdos dos discursos do grupo de sujeitos deste estudo, pode-se 

depreender que o conjunto de novas situações com que os estudantes deparam ao ingressarem 

nessa Escola e para se manterem nela muitas vezes se associam a práticas que provocam o 

sentimento de medo nos estudantes. Como visto, essas situações abarcam a variabilidade das 
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regras institucionais, as diferentes didáticas trabalhadas pelos docentes, a grande quantidade 

de conteúdos e disciplinas, a fragmentação entre a formação técnica e a formação geral, entre 

outras. 

O medo, avaliado como um tipo de emoção complexa, pode ser analisado por 

diferentes maneiras. No caso específico deste estudo, o medo será tratado sob a perspectiva 

dos conflitos e tensões existentes entre os estudantes e a Escola, uma vez que tal perspectiva 

se referencia aos aspectos trazidos pelos discursos dos sujeitos em questão. Nesses termos, 

trataremos do medo provocado – ou seja, dos fatores motivadores do medo associados a 

práticas institucionais – e do medo sentido – a partir da identificação e da expressão de alguns 

modos de os estudantes experienciarem essa emoção. 

Conforme o exposto em Seção anterior, o autoritarismo surgiu em muitos relatos dos 

estudantes relacionado diretamente às práticas pedagógicas adotadas pelos docentes em sala 

de aula e pelos funcionários que estabelecem uma postura de “superioridade” diante dos 

alunos. No que concerne à relação professor-aluno, notadamente o primeiro ano de curso é 

bastante referenciado pelos participantes, mesmo por aqueles que já se encontram nas outras 

séries: “todo mundo tem problema no 1º ano, porque os professores parecem gostar de fazer 

um terrorismo básico, assim, em todo mundo. Aí fica todo mundo assustado 'nossa, vou tomar 

bomba' (...)” (Estudante A) 

O medo da reprovação é identificado como um dos primeiros temores que os 

estudantes sentem nessa Instituição. Muitos relatos expuseram que o nível de exigência dos 

professores da área de “exatas” (principalmente Física e Matemática) se concentra em 

provocar o medo da reprovação nos estudantes, mesmo quando ainda se encontram no 1º 

bimestre do 1º ano de curso. 

Cumpre ressaltar que a condição de se sentir solitário se faz mais presente nesse 

período relativo aos primeiros meses de Escola, mas não se limita a ela: essa situação se 

mantém ao longo de toda a trajetória estudantil, porém, com menor intensidade em razão dos 

processos de composições grupais que desenvolvem. Nesse contexto, sentir-se sozinho 

permite que o sentimento de medo se potencialize frente aos inúmeros desafios postos para o 

estudante. 

Sobre esse aspecto, exemplifica-se com a discussão ocorrida entre os participantes do 

grupo focal, na qual avaliam que o primeiro ano de CEFET-MG é o mais crítico tendo em 

vista não apenas que a Instituição não os acolhe adequadamente, mas também diante das 

dificuldades atinentes ao processo de ensino-aprendizagem propriamente dito. Os 

participantes do grupo focal discorrem sobre algumas práticas pedagógicas adotadas pelos 
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professores em sala de aula, as quais se caracterizam pela produção do medo (da reprovação, 

de não aprender) como forma de, talvez, provocar a iniciativa dos estudantes em termos de 

dedicação aos estudos, preferencialmente sozinhos. Esse tipo de prática pode ser verificada 

pelos docentes que ensinam (ou não) determinado conteúdo e cobram algo diferente nas 

provas. Além disso, os estudantes relatam que alguns professores se nutrem da “fama” de 

serem considerados exigentes, mas que, na verdade, não dominam o conteúdo a contento: 

perdem-se nas explicações ou se negam a tirar dúvidas e se perdem na resolução dos 

exercícios, inclusive naqueles cobrados em avaliações.  

Relatam ainda situações em que alguns professores demonstram satisfação diante do 

baixo desempenho dos estudantes nas provas, conforme se exemplifica no fragmento: “Eu 

acho que o prazer da vida deles [professores] é por zero, principalmente quando eles escrevem 

zero, como se a gente não soubesse.” (Estudante do grupo focal). Contudo, também avaliam 

que os problemas referentes aos professores – como falta de compromisso ou didática 

inadequada – são atribuídos ao fato de o CEFET-MG ser uma escola pública. Na concepção 

que apresentam, nas escolas públicas existe um acentuado corporativismo dos docentes aliado 

à hierarquia institucional. 

Assim expostas, as discussões entre os estudantes avançam no sentido de se sentirem 

impotentes diante de práticas, em que se verificam o uso do autoritarismo gratuito, da 

imerecida superioridade de alguns docentes e, muitas vezes, da consequente má aprendizagem 

dos conteúdos. Comentam que, diante de alguns desses obstáculos, são orientados a 

apresentarem abaixo-assinado às coordenações de curso para a retirada de algum professor, 

mas relatam que tal procedimento frequentemente não apresenta nenhuma eficácia: “o 

professor, quando sai, ele volta e volta pior.” (Estudante do grupo focal). Outro participante 

conclui: “Prefiro rezar! (…) eu fiz novena pro professor de matemática.” (Estudante do grupo 

focal) 

Além de rezar, muitos preferem somente se calar. Um dos estudantes entrevistados, 

que há quase três anos estuda nessa Instituição, revela que ainda tem medo de alguns 

professores: 

 

Bastante, principalmente dos de física e matemática... que são aqueles que nada 

atinge eles, eles fazem tudo que eles querem com a gente, ensinam pouco (…) mas 

chega na hora da prova eles te cobram um artigo científico do que você deveria ter 

aprendido sobre aquilo que o professor deveria ter ensinado (…) aí você vai falar 

com os superiores, o coordenador ou alguém, o coordenador fala “ah, eu vou anotar 

aqui sua reclamação”, aí o professor volta na sala: “quem aqui foi lá na coordenação 

e falou isso, isso e isso? Vou tirar dois pontos se ninguém falar quem foi.” Tem 

professor que faz isso mesmo. (…) dá medo por causa disso e muita vezes não dá 
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certo [reclamar]. (…) se a gente fala com ele [professor], o problema aumenta ou 

continua a mesma coisa. (Estudante A) 

 

Em outro momento da entrevista, o mesmo estudante expressa: 

 

(…) aqui no Cefet a gente vê que tem muita gente tímida, muita gente que tem 

vergonha de falar o que acha realmente (…) aceita tudo o que os professores falam, 

mesmo que eles estejam errados, entende? (…) é claro que a gente tem que respeitar 

a hierarquia, mas quando é uma coisa opressora você tem que chegar e falar mesmo, 

então, eu acho que eu ainda tenho esse receio, de “nossa, se eu falar isso o professor 

vai me cortar ponto” (…) principalmente [os professores] de exatas. (Estudante A) 

 

Nesse contexto, o medo de se expor, de ser “marcado” pelo professor acaba por 

provocar a aceitação de uma realidade que corrobora a manutenção de práticas pedagógicas 

que, no limite, não contribuem para a assimilação do conhecimento, para o ato de aprender e 

menos ainda para a formação integral do educando. 

O medo como elemento impeditivo da aprendizagem também é colocado pelos 

estudantes. Uma das formas de ministrar aulas bastante comum nos discursos dos sujeitos diz 

respeito à intimidação do professor ao arguir aleatoriamente os alunos e colocá-los numa 

posição vexatória diante dos colegas da turma. Sobre esse aspecto, um dos entrevistados 

expressa acerca de sua experiência com um professor de “exatas”, no 1º ano de curso: 

 

Se ele tivesse uma palmatória, coitada da minha mão! E ele acha que ele realmente é 

um ótimo professor, eu não achava porque eu ficava com medo dele, eu não 

conseguia prestar atenção, eu ficava assim [postura assustada] “ele vai perguntar e 

eu não vou saber”, aí você fica assim, sabe?... desesperado, contando os segundos 

(…) aí quando ele te pergunta, você não prestou atenção na aula, você não sabe o 

que passou, você não tem embasamento e aí você fica assim... “ai professor, não 

sei”. “Mas não é possível! Cria juízo!”... E acaba que... nossa!... no 1º ano era 

triste... aí no 2º já ficou mais tranquilo, porque eu aprendi, sabe, que não vai adiantar 

eu ficar chorando, sabe... é mau mesmo, não vai adiantar eu me desesperar, sabe... é 

estudar pra próxima. (Estudante C) 

 

Registra-se também situações em que alguns docentes intimidam a participação dos 

estudantes nas aulas e, por conseguinte, as dúvidas referentes ao conteúdo ministrado não são 

sanadas. 

Tem professor que ninguém merece (…). Uma [professora], chega na sala, senta, 

senta em cima da mesa e manda todo mundo sentar igual exército. Ela chega e fala 

assim “Isso é postura de aluno?” e ela, tipo assim, quase deitada em cima da mesa. 

(…) você tem que sentar na coisa certa, não pode ouvir um pio na sala enquanto ela 

tá falando, sei lá o que. Porque ela chega “Ah, vocês já aprenderam isso, né? Então a 

gente pode pular pra matéria seguinte”, tipo... ninguém falou que aprendeu, 

ninguém... eu mesmo não sei, não tenho facilidade. (…) ela não deixa espaço 

nenhum pra você fazer nada, nem um tipo de... falar de “tá ruim, tem como você 

mudar?”, ela já dá uma cortada, assim... (Estudante I) 
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No grupo focal, outras situações de intimidação foram trazidas pelos participantes ao 

se referirem à exposição de alguns professores acerca da sua “superioridade” acadêmica – 

“sou doutor” – como forma de afirmação da assimetria e do distanciamento hierárquicos nas 

relações com os alunos. Diante disso, interrogam: “como você vai discutir com um professor 

doutor e sabendo que na coordenação [de curso] ele ocupa um lugar de poder?” (Estudante do 

grupo focal) 

Observa-se também que a falta de sentido em alguns conteúdos ministrados, associada 

ao excesso de cobrança característico da vivência institucional, pode deflagrar o sentimento 

de medo, o qual se manifesta por meio de problemas de saúde, conforme relato: 

 

Eu desenvolvi até um problema no 1º ano. Eu me sentia assim, por exemplo, tinha 

uma prova no outro dia, de tanta ansiedade, eu passava mal mesmo. Eu não dormia, 

eu ficava o tempo inteiro lá... no banheiro. No outro dia chegava morta, totalmente 

despreparada pra prova. (…) eu sabia pra fazer a prova, mas meu psicológico não 

deixava eu ir bem (…) de medo. Porque sempre aprender [disciplina X] foi 

desgastante pra mim. Eu não aprendi e assim, o professor era até bom [no domínio 

do conteúdo], por incrível que pareça, mas eu tinha medo dele, tenho até hoje. (…) 

eu acho que, às vezes, ele não me mostrava o que que eu ia fazer com aquilo. Ele me 

ensina aquilo e eu tinha que aprender [denotando falta de sentido]. (…) Eu sonhei 

uma vez que a corrente [elétrica] tava correndo atrás de mim (…) e assim, eu não 

dormia, eu acordava e ficava à noite inteira pensando o que que ia cair na prova. 

(…) E aí eu custei... eu sarava assim: tinha férias, aí eu melhorava, eu não dava isso 

. E minha mãe começou a reparar que era realmente um problema daqui [do CEFET-

MG]. Aí eu fui ao médico, que me falou que era muitas coisas que eu tava vivendo e 

meu organismo não tava acostumado. (…) Agora eu não tenho mais não (…) só veio 

não ter no 3º ano. (Estudante do grupo focal) 

 

Diante do exposto, o medo é um significativo elemento constitutivo das subjetividades 

estudantis revelado por este estudo, uma vez que esses tipos de relações que o corpo de 

servidores estabelece com os estudantes permitem processos intersubjetivos que, de alguma 

maneira, propiciam um quadro situacional de temor, de receio e de retração dos estudantes. 

Por conseguinte, o objetivo principal da Escola – estabelecer um processo de ensino-

aprendizagem com vistas à formação de cidadãos críticos e reflexivos, cujos conhecimentos 

possibilitem a construção de um espaço social mais justo e igualitário – se esvai, ou pelo 

menos se fragmenta, frente os fenômenos afetivos do medo. 

Nesse ponto, lembra-nos Kaës (1991): quando a instituição deixa de cumprir sua 

função primária, o sofrimento emerge de maneira mais contundente entre os sujeitos que a 

compõem. No caso específico desta investigação, os estudantes são afetados pelo medo 

mediante as intersubjetividades engendradas pela Instituição, o qual representa uma das 

condicionantes do sofrimento emocional estudantil. 
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6.2.2 O sofrimento emocional como constitutivo das subjetividades estudantis 

 

“(…) aqui a gente sofre muito”. (Estudante K) 

 

Nos discursos dos sujeitos, o sofrimento é uma componente marcante da trajetória 

acadêmica dos estudantes dessa Escola. Na avaliação dos discentes, para a formação 

acadêmica, o sofrimento é excessivo e mesmo desnecessário. No entanto, a partir de uma 

concepção de trabalho que trazem, restrita ao “mercado” – em que as relações do patrão com 

seus empregados são indiscutivelmente de cunho autoritário –, os estudantes consideram tal 

sofrimento como necessário para a inserção no mundo produtivo, na medida em que o 

amadurecimento é proporcionado pelo sofrimento. 

Essas duas faces da avaliação do sofrimento estão presentes em quase todos os 

discursos dos estudantes participantes. Para eles, a Instituição prepara o egresso para se 

relacionar com seus futuros superiores, uma vez que a relação dos estudantes com os 

professores e funcionários é semelhante à que caracteriza diversas dimensões do exigente 

mercado de trabalho. Esse é o argumento central na justificativa de que tal sofrimento é 

aceitável e mesmo indispensável em alguns aspectos: “(...) querendo ou não, o Cefet é a 

escolinha do mundo lá fora” (Estudante K), perspectiva compartilhada por vários estudantes: 

 

(…) quando você coloca a pessoa no extremo, você vê a pessoa dando o tranco dela 

ali agora! [risos]. Eu aí ó: você não dorme direito, não tá comendo direito, não tá 

fazendo o que você gosta sempre, mas você tem que estudar, e aí? O que você vai 

fazer agora? Aí coloca a pessoa no ponto de você amadurecer suas ideias. Você para 

e pensa “então, eu tenho prova na 2ª feira, eu não tô dormindo, eu não tô comendo, 

eu vou pra festa ou eu vou estudar pra prova?”, te coloca na frente de uma 

bifurcação, acho que você amadurece mais quando você começa a fazer essas 

escolhas, entre essas coisas. Eu acho assim, esse sofrimento é, em termos, maldade 

(…) mas eu acho ele um pouco mão-na-roda, assim. (Estudante A) 

 

(…) um pouco dele [do sofrimento] pode até ser, a cobrança é necessária, só que 

aqui exagera. Exagero muito forte. (…) Eles não olham tipo, você tá pronto ou não, 

“vou te cobrar, você vai ter que fazer, e se você não tá acostumado, você se vira”. 

(Estudante B) 

 

(…) depende, se você for olhar pro lado profissional [o sofrimento] é necessário, 

porque (…) lá fora o que a gente vai encontrar é muito pior do que tá aqui, a gente já 

chega tecnicamente acostumado a sofrer pressão, não pode errar, chefe tá sempre no 

pé... mas, acadêmica, acho que é uma forma pior de formar a pessoa. (Estudante E) 

 

(…) o sofrimento que o Cefet faz não é pra causar terror, mas acaba gerando terror, 

mas não é pra isso, acho que é pra forçar... pros alunos entenderem onde que eles 

estão: “olha onde vocês estão”, “vocês tem que se esforçar mesmo pra passar [de 

ano], (…) “vocês não estão aqui à toa” … “vocês não vão passar de ano fácil, não 

vai ser assim”. (Estudante H) 
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O direcionamento da formação praticada no CEFET-MG para o mercado de trabalho 

não apenas prepara o aluno para a vida, como também garante a continuidade do 

reconhecimento social da Instituição. Tal percepção se relaciona com a colocação de um dos 

docentes entrevistados, que avalia a Instituição como produtora de determinados hábitos que 

objetivam a formação profissional dos alunos voltada para a indústria: os alunos saem “com a 

marca ou o padrão do CEFET-MG” (Professor F). Esses hábitos se referem a um tipo de 

disciplina da organização dos processos de trabalho, que se resume aos controles do tempo, da 

mente e do corpo, derivados da lógica fordista-taylorista marcadamente existente no período 

entre 1950 e 1970, mas ainda muito presente nos dias atuais. Segundo essa concepção – cuja 

essência refere-se ao fracionamento das tarefas e das atividades no menor tempo possível –, 

provoca-se a mecanização e a divisão do trabalho, bem como o maior poder de regulação do 

trabalho ao modo capitalista dos processos produtivos. Registre-se que o significado da lógica 

fordista-taylorista ultrapassou os muros da fábrica: “O comportamento social, a cultura e o 

perfil do Estado também foram alterados em razão das mudanças que introduziu no mundo do 

trabalho.” (ARANHA, p.161, 2000b) 

Do ponto de vista da formação acadêmica, da escola como espaço de reflexão e da 

ação transformadora da sociedade que a abriga – e sobretudo da negação das práticas 

opressoras –, esse sofrimento emocional não traz qualquer contribuição em termos do 

processo de ensino-aprendizagem. Pelo contrário, ele induz a um tipo de assimilação por 

pressão, em que o prazer de aprender se vê subsumido ao cumprimento de tarefas. O prazer de 

aprender é substituído, muitas vezes, pelo prazer de conseguir realizar uma árdua tarefa e ser 

bem avaliado nela – o que não revela, necessariamente, que a aprendizagem se efetivou a 

contento. Embora esse processo formativo gere sofrimento emocional, ele é um fator 

facilitador diante das futuras dificuldades profissionais, como atesta a afirmação: “(…) a 

pessoa fica mais esperta, porque... é... ela já passou por tanto aperto aqui dentro, por tanta 

coisa que, você chega lá fora, você tem que ficar esperta, pra não passar por aquilo de novo, 

sabe? você … se dá melhor com aquilo, sabe?” (Estudante H) 

Além dos integrantes do corpo discente, há também pontos de convergência na 

observação feita por alguns servidores sobre o papel do sofrimento para a formação 

acadêmica: 

 

(…) porque também essa é uma cultura institucional, né, que você precisa passar por 

isso [sofrimento] porque na empresa, no seu emprego, no seu trabalho, no mercado, 

você vai encontrar esse tipo de dificuldade. Eu acho que aqui ele tá se formando, né, 

é outra coisa, não é pra isso... como pessoa, então não é pra isso. Escola não é pra 

reproduzir... embora ela não esteja descolada de um contexto ideológico. Mas a 
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escola que eu entendo como sendo escola de formação não é pra isso, é pra formar 

sujeito, formar cidadão, pra... acrescentar, como pessoa, como ser humano, não é 

pra... massacrar, fragmentar, não é pra isso. (Funcionário B) 

 

(…) o resultado é alcançado... agora, não era necessário que fosse com essa dor 

toda... ele é pouco necessário (…) não precisava nesse nível, porque eles seriam tão 

bons quanto saem se houvesse uma outra ação também (…) agora, que eles saem 

bons demais, eles saem; eu acho que esse sofrimento, ele causa também essa busca 

de sobrevivência que eles buscam pra sair daqui, eles crescem também, eles 

crescem, mas esse crescimento não precisa ser com essa dor (…) (Professor A) 

 

De modo geral, as práticas pedagógicas adotadas pelo CEFET-MG, nos discursos dos 

discentes, geram intenso sofrimento, mas este é necessário porque está diretamente 

relacionado à necessidade de reconhecimento, por parte do aluno, do lugar em que estuda e do 

lugar que deve ocupar no mundo produtivo. De acordo com um dos estudantes entrevistados, 

o objetivo da Instituição 

 

é formar alunos técnicos... científicos, né? Pra... formar pro mercado de trabalho 

(…) na minha visão eles querem...como se diz...moldar o aluno pro mercado de 

trabalho (…) como fizeram comigo, mais ou menos, (…) eles ensinaram como que é 

a vida lá fora, assim, como que eu vou lidar com a vida lá fora: “vai ser desse jeito”, 

entendeu? (Estudante H) 

 

Por outro lado, ao discorrer sobre o percurso formativo, outro estudante aponta: 

 

(…) eu acho que não precisa ser tão sofrido, né, tão pressionado, mas é porque é 

muita matéria também, né... (…) eu não acho que precise, mas eu não sei propor 

uma melhoria. (…) é fato que a pressão existe, que... para uma pessoa menos... 

estruturada, se pega de jeito, não dá, não dá pra aguentar o Cefet. (Estudante F) 

 

Questionado sobre o que é ser “uma pessoa menos estruturada”, opina: 

 

ah, não sei, a pessoa é mais sensível, talvez... tanto fisicamente quanto 

emocionalmente, ela pode ficar muito abalada. Uma pessoa que chega aqui achando 

que tomar recuperação é uma vergonha, toma recuperação e aí? Ela tem que rever 

profundamente seus conceitos (…) às vezes a gente fala, pede pra sair, né, tem muita 

gente que tá indo aos custos, custando pra terminar e tem muita gente que fala “se eu 

tomar bomba esse ano, não continuo não!” (…) porque é muito pesado. (Estudante 

F) 

 

O sentido dessa estruturação remete ao imperativo de ser forte (psíquica e fisicamente) 

para estudar nessa Instituição. Com isso, percebe-se que há um discurso implícito que 

incorpora uma certa seleção das pessoas que conseguem ou não permanecer na Escola, como 

respectivos sinônimos de aptos ou inaptos para o mundo do trabalho tecnológico. É possível 

concluir, em caráter preliminar, que uma das características do jeito de ser estudante do 
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CEFET-MG é a capacidade de suportar essa pressão emocional: 

 

saber controlar os sentimentos, porque às vezes a gente é tomado por uma... raiva, 

não sei se é raiva a palavra... na hora a gente se sente tão mal (…) principalmente 

com professor. Porque o professor é assim: ele se impõe e a gente tem que ficar 

calado. E nesse calado a gente tá guardando um tanto de coisa, guardando um tanto 

de coisa e isso faz muito mal pra gente que é aluno. Porque eles podem falar, eles 

soltam tudo lá na frente e pronto, e a gente tem que esperar a hora do intervalo pra 

ele sumir e você desabafar. (Estudante do grupo focal) 

 

Outro estudante, ao discutir sobre esse ponto durante a entrevista, se dá conta de que a 

própria Instituição, de certa maneira, produz esse sofrimento como forma de atingir o que 

deveria ser seu objetivo primário, qual seja, o de ensinar uma profissão. Então, se surpreende: 

“(…) é isso! O modo como eles pregam pra gente como tem que ser... eles forçam a gente a 

sofrer de um jeito. (…) eles forçam a gente a sofrer pra ficar aqui. Pra ficar aqui você tem que 

aguentar sofrer, entendeu? É isso...” (Estudante E) 

No que tange especificamente os aspectos do sofrimento decorrentes de relações 

interpessoais desiguais, há indicadores de que a postura do professor em sala de aula é 

também fonte de tensão. Em particular, um estudante comenta que os erros pessoais são muito 

evidenciados e propositalmente expostos para a turma inteira, enquanto os acertos não são 

apontados. Relata ele que, muitas vezes, já vivenciou esse tipo de situação: 

 

Eu choro, fico muito mal, chego em casa, eu quero deitar, dormir... e levanto bem. 

No outro dia eu fico bem, mas quando você vê a nota do trabalho, você chora de 

novo. (…) aí no próximo trabalho eu procuro me empenhar mais (…) no final, eu 

acho que você percebe que você realmente tinha errado antes, mas não precisa do 

professor ter te maltratado tanto... a forma como o professor aborda, porque você tá 

na sala apresentando pra todo mundo (…) o professor te humilha na frente de todo 

mundo (…) o modo como o professor fala pra você, a cara, a expressão que ele 

faz... isso deixa muito mal o aluno. (Estudante H) 

 

No que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, o qual implica a relação entre o 

professor e o estudante, um dos participantes observa, ao avaliar o sofrimento emocional que 

se produz: “(…) tem métodos de ensino que fazem [o aprendizado] ser mais prazeroso (…) 

pressão do professor, por... coisa do tipo... pressão mesmo, em torno de notas, ou a forma que 

ele quer que você assimile, não é necessário...” (Estudante L). A própria forma de avaliação 

do processo de aprendizagem é oportunamente questionada por um dos estudantes: 

(…) eu acho que tem que ter cobrança, não em relação à pontuação, a trabalho, 

porque tem professor que acha que só nota importa. (…) E acho que a cobrança tem 

que ter pra você aprender e não pra você entregar tudo no dia certo, fazer as provas 

daquele jeito. Você aprende muito mais tendo cobrança com foco na aprendizagem. 

(Estudante I) 

 



128 

 

Essas situações de confronto em torno do desempenho estudantil são, por vezes, 

referidas nos discursos como reflexo de uma disparidade entre o conteúdo ministrado e a 

maturidade acadêmica dos estudantes: 

 

(…) eu acho que, a partir do momento que você é professor, você dá aula pra uma 

turma de 36 alunos, você vê todo mundo se matando de estudar, chega uma prova, 

quatro tiram nota boa e o resto todo mundo perde média, você vê todo mundo 

desesperado, chorando... e você continua do mesmo jeito? Você fechou os olhos pro 

que viu. E é o que acontece aqui. (…) eles já tratam a gente como se fosse... como se 

já tivesse maturidade de alguém de uma faculdade, e um conhecimento de alguém 

de uma faculdade. (Estudante B) 

 

Um dos professores entrevistados também manifesta opinião semelhante sobre alguns 

conteúdos no campo das “exatas”. Segundo o docente, a Escola trabalha com determinados 

conteúdos muito complexos que não condizem com a maturidade acadêmica dos estudantes. A 

esse respeito, exemplifica: 

 

[O curso X] tem uma organização que dá alguns saltos no 1º ano que bagunçam a 

cabeça desses meninos. As turmas de 2ª série que eu acho que são mais difíceis de 

trabalhar, até hoje que eu trabalhei, são de [curso X] (…) Eles são submetidos a um 

curso de [disciplina Y] no 1º ano, que não tem condição pra um aluno de 1ª série ter 

esse curso, entendeu?, não tem pré-requisito, ele não tem maturidade. Então quando 

eles vão pro 2º ano eles já começam com a [disciplina Z] que também não é 

condizente com que o aluno de 2ª série daria conta. Então [o curso X] antecipa um 

certo percurso formativo desses alunos que, eu acho, que causa muito sofrimento pra 

eles. Aí, quando eu percebo que a turma tá nesse estágio, eu dimensiono o meu 

curso, porque eu não quero... eu não vou aumentar esse negócio, entendeu? Não vou 

aumentar esse stress. (…) eles têm [um determinado conteúdo] no início do 2º ano, 

que eles estudam coisas que eu estudei no meu curso de graduação, entendeu? 

Usando uma matemática que é do 3º ano, que aí ela já é antecipada pra 2ª série. 

Então eles são obrigados a dominar determinados algoritmos, determinadas 

compreensões que, pra um aluno de 2º ano, eu acho muito precoce. Eu acho que isso 

força a barra deles mesmo, entendeu? (…) que eu acho que é um equívoco. 

(Professor G) 

 

Os que se saem melhor ou que se identificam mais com o modelo proposto, por sua 

vez, podem, eventualmente, participar de outra forma no sistema ao assumirem o espaço de 

professores; perpetua-se, por esse mecanismo, a cultura da Instituição: 

 
(…) sabe o que é mais engraçado nessa questão, eu percebo lá no curso [ao qual 

pertence] (…) os meninos saem falando: “Nossa, eu vou ser igual ao fulano de tal.” 

Eu tenho um amigo que está fazendo [engenharia X] por influência forte do 

[professor fulano], sabe? E aí eu fico falando assim: “[Sicrano], você vai ser o 

mesmo tirano! Já parou pra pensar que você sofreu aqui e vai fazer os outros 

sofrerem amanhã?” É engraçado isso pra ver como o próprio Cefet já forma as suas 

crias depois que vão... (Estudante do grupo focal) 

 

Por fim, várias dimensões não-verbais do sofrimento emocional estudantil, de si 
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mesmo ou do outro, se manifestam nos depoimentos colhidos. Durante a entrevista, um 

estudante faz a seguinte reflexão: 

 

às vezes até inconscientemente ele [estudante] sofre, porque (…) pra mim, eu não 

durmo direito e... quando não durmo direito, fico mais... tudo pra mim sai ruim, meu 

humor muda, sabe, tudo ao meu redor tá ruim (…) fico mais irritado ou mais triste, 

mesmo sem motivo, porque tudo ao seu redor não tá do seu agrado, entendeu? Você 

se retrai mais ou então fica mais espontâneo (…) mas, aí assim, depois que eu entrei 

aqui eu fiquei mais comunicativo. (…) acho que por causa desse negócio de você ter 

que tá sempre dentro do esquema da escola, que você quer sair de alguma forma, só 

pra descansar daquilo, então você encontra um jeito, inconscientemente, mesmo que 

isso seja ser comunicativo ao extremo... então eu acho que isso é um jeito de sofrer o 

que o Cefet te impõe, assim. (Estudante A)  

 

Ao ser questionado sobre sua percepção do sofrimento emocional estudantil, por sua 

vez, um dos professores utiliza a palavra “desconforto” para designar tal sofrimento. Segundo 

seu ponto de vista, o “desconforto” dos estudantes se expressa da seguinte maneira: 

 

Eu acho que é o nível de stress mesmo, você vê esses meninos, às vezes muito 

agitados, tensos, dependendo do dia de prova; não conseguem organizar bem suas 

atividades, então você vê que na sua aula está fazendo atividade de outra matéria, aí 

você fica negociando lá, vendo o que tá acontecendo, mas, é o grau de agitação, de 

inquietação e, às vezes, de tensão, né? (…) Eu vejo comentários deles como é que 

eles estão, os apertos que eles estão passando, né?, e aí... percebo, assim, evidências, 

assim... muita dispersão, dispersão, inquietação mesmo, aquela agitação que você 

que, não é porque não só tá interessado na matéria não, está... tem coisa demais, não 

sabe se assiste aula ou se espera a outra prova que está por vir, né? E, às vezes, 

tensão mesmo, você vê que tá tenso, tá preocupado, tá... você sai de aula que eles 

tiveram prova, né?, aquela carga que fica, né?... (Professor G) 

 

Diante desse quadro que se delineia a partir dos vínculos entre os sujeitos e a 

Instituição, percebe-se primeiramente que o sofrimento se produz por meio de várias fontes. 

Entre elas se destacam as relações assimétricas, constitutivas da própria dinâmica 

institucional, que, por vezes, se intensifica, impedindo a reflexão crítica e permitindo a 

potencialização do sofrimento. Já foi apontado anteriormente por Garay (1998) que mal-estar 

e conflitos são característicos dos vínculos entre o sujeito e a instituição que o abriga; 

estabelecem-se, portanto, relações de tensão – de um lado, a identificação do sujeito como 

elemento ativo da instituição e, de outro, sua luta pela própria individuação – que conduzem o 

sujeito a uma inevitável vivência angustiante. Nesse aspecto específico, este estudo apontou 

que o estudante cefetiano identifica-se fortemente com a Instituição – orgulhando-se do uso 

do uniforme, da marca socialmente reconhecida – através da qual seu percurso formativo 

supostamente o conduzirá para boas perspectivas, tanto em termos da continuidade acadêmica 

quanto do mundo produtivo. 
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A despeito das dificuldades de se analisarem instituições de ensino, que se apresentam 

como reflexo dinâmico de um intrincado conjunto de processos históricos que definem suas 

características pedagógicas e subjetivas, percebe-se que tratamos de uma instituição que é 

muito mais complexa do que seu discurso indica (GARAY, 1998). A dimensão mais sensível 

nesse tipo de instituição de existência deveria corresponder a um cuidado mais expressivo 

com as relações humanas que dela decorrem, uma vez que os processos de subjetivação 

devem estar mais voltados para a formação do sujeito do que para a produção de sofrimento. 

Todavia, percebe-se que há, nos referidos discursos, um “excesso” de sofrimento 

quando os entrevistados se referem aos processos de ensino-aprendizagem indicando a 

acentuação das assimetrias das relações entre docentes e estudantes. Essa observação remete 

diretamente às colocações de Ricoeur (1992), em que o autor analisa a reflexão do sujeito 

sobre si mesmo e busca um sentido para seu sofrimento quando percebe que ele é 

desmesurado: existe, mas não deveria existir. Este estudo investigativo demonstra que muitas 

práticas adotadas pela Instituição operam na contraprodução dos processos de aprendizagem 

por prazer, esvaziando-se os significados dos conteúdos ministrados em detrimento do 

cumprimento de tarefas por pressão. Em consequência disso, o sofrimento, muitas vezes, se 

sobrepõe ao ato de aprender, ou ainda, o tipo de prática pedagógica que incorpora o 

sofrimento ao ato de aprender desvela um tipo de ação política que a Instituição busca 

produzir em seus sujeitos, como exposto por Freire (2008, 2010) e Saviani (2008). 

Retomando-se as colocações desses autores, a importância do ato de educar reside na maneira 

através da qual os conhecimentos são transmitidos entre os sujeitos – sociais e históricos –, 

revelando as intencionalidades, os objetivos e as finalidades correspondentes a determinada 

ação de educar. 

No que concerne à qualidade ética dessas relações intersubjetivas, Sawaia (2011) 

destaca sua importância para a caracterização dos tons de sofrimento. Essa categoria analítica 

revela a natureza intrínseca das relações que se estabelecem entre os sujeitos; recupera-se, 

dessa forma, o sentido espinosano de afecção como resultado de um vínculo relacional e 

processual construído necessariamente a partir das intersubjetividades. Em consonância com o 

disposto, a autora retoma também a perspectiva de Vygotsky (apud SAWAIA, 2011), dizendo 

que não existe dicotomia entre razão e emoção, mas essas duas categorias são constituídas 

pela relação dialética intra- e intersubjetiva. O sofrimento que é trazido por esses discursos, 

por sua vez, permite discernir a qualidade das relações intersubjetivas que se dão entre a 

instituição e os sujeitos que a compõem, laço essencialmente característico de um contexto 

sócio-histórico particular. É, mais uma vez, o ponto de que nos fala Kaës (1991): a trama 



131 

 

complexa de interdependências entre um sujeito específico e a instituição só é possível 

mediante a verificação de que estamos diante de duas instâncias que se autoconstituem. 

De um outro ponto de vista, como nos falam González-Rey (2003) e Molon (2010), é 

possível identificar os modos de subjetivação produzidos pelos sujeitos, mediante as 

significações subjetivas que se depreendem entre suas relações concretas com outros sujeitos. 

Assim é que, nas relações sociais, os significados são apreendidos e passam a constituir as 

singularidades: no nível intrassubjetivo, o que importa tanto para a elaboração das emoções 

quanto da razão é o sentido. Este é o elemento integrador dos fenômenos subjetivos: quando o 

sentido subjetivo é “devolvido” ao nível intersubjetivo, contribui recursivamente para que os 

processos de subjetivação continuem a funcionar. Nesse ponto, podemos afirmar que o 

sofrimento emocional de que tratamos é social (institucional) e histórico, mesmo que 

vivenciado pelos sujeitos. O sujeito histórico-cultural, enquanto indissociável de um contexto 

que é produtor de sentidos, participa de forma ativa dos mecanismos de (res)significação que 

caracterizam as relações sociais. 

 

6.2.3 A psicologia no CEFET-MG e nas instituições de ensino 

 

“é importante (…) porque a gente sofre aqui, então alguém tem que ajudar a gente a 

deixar de sofrer.” (Estudante E) 
 

Neste estudo, a maior parte dos discursos dos participantes discentes e servidores 

aponta a percepção de que o trabalho da Psicologia Educacional é essencial: segundo os 

respondentes, esse trabalho é fundamental no sentido de contribuir para a adaptação dos 

alunos à Escola. De outro lado da questão, para um dos professores, a Psicologia no CEFET-

MG é importante para oferecer ao corpo docente elementos relacionados ao acompanhamento 

dos alunos, além de ajudar os estudantes a se inserirem satisfatoriamente nos processos da 

escola, pois, como afirma, “o processo é muito penoso.” (Professor G) 

Os discursos convergem para a caracterização multinivelar do sofrimento emocional 

dos estudantes, o qual é produzido institucionalmente. O psicólogo, nesse contexto, é 

reconhecido como um profissional que pode trazer “alívio”, “orientação” ou “ajuda” para o 

sujeito que sofre, a fim de se minimizar o “peso”, o “desconforto” ou a “pressão” de seu 

percurso formativo. É notória a ênfase que se coloca no estudante como o único responsável 

primário – e ineficiente – em relação ao imperativo de “administrar” esse sofrimento, 

isoladamente ou em grupos com seus pares. Recorrer ao psicólogo se torna, 

reconhecidamente, uma maneira melhor qualificada de adaptar-se ao ritmo e ao 
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funcionamento da Instituição, como apontam os fragmentos: 

 

É muito importante e, por mim, devia ter pra todo mundo. Devia ser quase uma 

disciplina estabelecida, porque... querendo ou não é necessário... porque o nível de 

estresse, o nível de cobrança que a gente tem aqui não é qualquer um que dá conta, 

sozinho então fica muito mais difícil (…) você pode conversar com colega, mas ele 

vai estar tão desesperado quanto você (…), você vai trocar experiência, mas não vai 

saber como ajudar. (Estudante B)  

 

Essencial. (…) querendo ou não, do [ensino] fundamental pro Cefet, é um choque 

(…) o Cefet exige muito mais da gente, então... em algum momento... sei lá, você às 

vezes se desestabiliza e... sei lá... todo mundo da sua sala, todo mundo com quem 

você convive também não está bem e aí você fala “quem eu vou consultar?”, os 

professores não sabem te dizer... (…) é uma função bem útil, em alguns momentos, 

realmente essencial. (Estudante D) 

 

toda escola tinha que ter uma parte psicológica, ainda mais o Cefet, porque o Cefet... 

justamente... igual essa pressão, esse sofrimento, e você lida com a escola, você lida 

com as matérias, você lida com os trabalhos, com as provas, com as notas, você lida 

com as pessoas... pessoas com interesses diferentes, com problemas diferentes, com 

humores diferentes, caráter diferente (…) e uma pessoa especializada pra... te ajudar 

a lidar com toda essa overdose de coisas que acontecem (…) é importante. 

(Estudante F) 

 

Alguns discursos apontam para a reflexão de que a Instituição precisa rever suas 

relações entre servidores e alunos, no sentido de reconhecer tanto o estudante como um 

sujeito emancipado – que fala de si e por si – quanto o psicólogo, que pode contribuir para a 

“humanização” desse processo, como ilustrado no discurso parcialmente reproduzido abaixo: 

 

eu acho bastante fundamental, porque pode ver o lado do aluno, né? O Cefet não 

tem que ter só o lado do funcionário (…) o lado do aluno é visto por quem? Pelos 

psicólogos e pelos professores, né? Os professores nem sempre conseguem pegar do 

aluno o ponto de vista dele mesmo... olhar o lado humano do aluno, o lado humano 

que o aluno acha que tem, que tem e que o Cefet deveria ver, né? (…) se for olhar 

esse tanto de carga horária mesmo, sei lá... acho que os professores deveriam olhar 

esse lado, acho que os psicólogos deveriam conversar com os professores, viu? 

Deixar as pessoas mais cientes... (Estudante G) 

 

Outras opiniões, sintetizadas no fragmento abaixo, apontam ainda a importância do 

psicólogo na mediação das relações institucionais de poder institucionais: 

 

tem muito mais a considerar na vida do aluno do que os professores conseguem 

considerar (…) o papel do psicólogo é muito importante pra entender aquele aluno e 

intervir na melhor forma dos professores se colocarem (…) pra fazer um diálogo 

melhor entre os alunos e professores e coordenadores (…) muitas vezes quando a 

pessoa chega lá em cima, no poder [referindo-se a professores e coordenadores] (…) 

porque essa questão de nota é muito... pesa muito, ela [pessoa] não enxerga muito 

bem aquele aluno como um indivíduo que tem as suas opiniões e essas opiniões 

precisam ser respeitadas pra que funcione bem também... tem aí suas dificuldades e 
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seus fortes também (…) quando a pessoa chega no poder ela não consegue enxergar 

muito bem isso. (Estudante L) 

 

Tome-se ainda, sob a perspectiva de um dos servidores da Instituição, a clara 

constatação de que psicólogo é imprescindível para 

 

dar suporte emocional, psicoemocional ao processo de desenvolvimento dos alunos 

aqui dentro... educacional (…) uma das coisas que eu percebi quando comecei a 

trabalhar aqui dentro do setor e que na sala de enfermagem... eu tinha que avaliar um 

aluno, e aí eu percebia que a queixa dele orgânica tinha alguma coisa a mais e aí, 

atrás, lá na recepção, tinha mais 3 ou 4 sentados e eu não podia ouvir o desabafar 

dele, não poderia ir além do técnico em enfermagem, eu precisava de um socorro de 

alguém, foi por aí que eu comecei a ver, entendeu? (…) o problema aqui demanda 

psicólogo. (…) e nem todos os profissionais de saúde lá do setor têm o hábito de 

encaminhar...infelizmente (…) eles ficam presos à queixa orgânica, dá um 

medicamento, resolve a queixa orgânica, deixa de analisar o contexto... (Funcionário 

E) 

 

Não obstante, um dos professores opina, de maneira muito peculiar em relação ao 

conceito de assistência e das atribuições da Psicologia, que o docente é quem deve prestar 

“assistência” ao indivíduo em uma instituição de ensino, e não o psicólogo, que se insere no 

setor responsável pela Assistência Estudantil da Instituição: 

 

o Cefet, como ele tem essa questão da normatividade corpórea, intelectual, da 

uniformidade e tal, a gente não tem muitas situações extremas (…) então eu 

entendo... que é um trabalho [do psicólogo] que tivesse uma vertente ou uma ênfase 

em trabalhar junto aos profissionais, pra até mesmo... desmistificar que quem deve 

assistir aos alunos é aqui [Assistência Estudantil], sendo que sou eu [professor] que 

faço a assistência aos alunos. Porque, se ele é aluno, ele é aluno porque tá numa 

escola e, se ele tá numa escola ele veio pra aprender, não é isso?, pra estudar e quem 

assiste ao estudante? É o professor, não é psicólogo, não é o assistente social. (…) 

Então, se numa escola, alguém tem que assistir o aluno, é o professor, em primeiro 

lugar. Então, cria-se um setor de assistência ao aluno, ao estudante, não é esquisito 

isso? (…) então, eu penso isso, quando eu falo dos profissionais da educação eu tô 

falando de todo mundo. Setor de portaria, o quanto é fundamental setor de portaria. 

Com o [fulano, ex-porteiro da Escola], eu conseguia conversar e entender um monte 

dos submundos dos estudantes daqui do Cefet. (…) das batcavernas que as pessoas 

se encontram pra se esconder, né, dos beijos, do sexo, das drogas, essas coisa assim, 

coisas que, por incrível que pareça, eu que sou responsável por assistir aos alunos, 

não chegam em mim essas coisas, o submundo dos alunos. Então, talvez pra um 

professor que não tenha uma visão parecida com a minha, ele acha que o Cefet é um 

lugar onde só moram alices, o país das maravilhas e não é. Os alunos sofrem 

ameaças aqui, dos colegas, ameaças físicas mesmo: “se você não fizer isso eu vou te 

encher de porrada” (…) Existem professores que assediam alunos, por exemplo, e 

colocam as notas como uma questão de... usam nota como uma pistola 9 milímetros: 

'você dá pra mim ou você toma bomba'. Tem? Tem. (…) As questões de aborto, por 

exemplo, de alunas grávidas, isso não chega pra nós, de jeito nenhum. (…) É o país 

das maravilhas aqui, não é? Todo mundo é alice! Aqui só tem alice. (…) Na verdade, 

eu não sei com quem eu tô lidando. Tô lidando com um aluno ideal, porque os meus 

alunos, pra mim, eles são... aluno ideal, pra mim, é aquele que chega, que 

cumprimenta, que faz os trabalhos e tudo mais. Aluno quase ideal é aquele que não 

tira 100, mas tira 60, né? Então os meus alunos são alices, porque eles são quase 
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ideais. (Professor F) 

 

Estabelecendo um diálogo entre essa fala e as duas seguintes – a primeira, de outro 

membro do corpo docente, e a segunda, de um funcionário –, tem-se uma ideia da 

complexidade que caracteriza a ação do psicólogo na Instituição: 

 

Nossa, extremamente importante... muito importante. Porque o psicólogo vai ver 

dessas mazelas, desses sofrimentos, dessas... o que esse sofrimento tá causando nele, 

porque você pode saber que essas doenças deles... essas dores de cabeça, isso é 

somatização de um processo (…) eu tenho alunos que eu acho eles muito tristes, tem 

aluno muito triste. Eu tenho aluno calado, calado, calado, calado, calado... e tem uns 

que falam demais (…) eles dão indicação de que precisam de atenção, talvez até a 

bebida é pra isso. (…) eu acho que é muito importante, porque o psicólogo também 

vai intermediar entre o aluno e o profissional, e o professor, porque sempre tem 

aquelas histórias “ah, eu sempre fiz assim, eu não vou mudar”. Eu acho que 

professor... eu acho que, na sala de aula, só deveria ir quem gosta da área e gosta de 

gente. (Professor A) 

 

embora eu ache que seja uma demanda quase hercúlea [risos] pra esse profissional, 

eu acho que é o profissional que vai conseguir trazer questões, exatamente essas 

questões pro pedagógico, pro centro da discussão, essas questões da formação 

integral... dos indivíduos que compõem essa instituição, dos estudantes, das questões 

que eles trazem como pessoa. Acho que faz uma diferença tremenda trazer isso (…) 

pontuar as relações que se estabelecem entre os diferentes sujeitos aqui, com os 

professores entre si, com os estudantes, corpo técnico, de apoio. Acho que é esse 

profissional que traz esse olhar (…) (Funcionário B) 

 

Entendemos que o conjunto desses discursos deve ser analisado à luz da trajetória da 

Psicologia na educação. A partir do que se observa na Instituição, portanto, é possível 

reconhecer toda uma série de reflexos procedimentais e identitários da relação dinâmica entre 

Psicologia e Pedagogia. Sob esse argumento, fazemos um brevíssimo excurso para situar, no 

contexto da Psicologia Escolar, as práticas profissionais de Assistência Estudantil conduzidas 

no CEFET-MG. 

Soares (1986), ao analisar as relações entre linguagem e escola com o intuito de 

contribuir para a compreensão do problema das diferenças de classes sociais na educação 

pública do Brasil, aponta os ramos da Psicologia – Psicometria e Psicologia Diferencial – 

como alguns dos principais campos do conhecimento que contribuíram para legitimar as 

diferenças individuais como responsáveis pelo fracasso ou sucesso escolar. 

De acordo com essa autora, desde a segunda metade do século XIX, quando a 

Psicologia se constituiu como ciência autônoma, a aplicação de testes, escalas e provas serviu 

para mensurar o nível de inteligência, a prontidão para a aprendizagem, as aptidões e as 

vocações, entre outras características, e legitimar as desigualdades individuais por meio da 

racionalidade científica, segundo a qual “objetividade” e “neutralidade” são atributos. Nesses 
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passos, a autora utiliza a expressão “ideologia do dom” para referir-se a discursos e práticas 

educacionais cuja finalidade é adaptar e ajustar o aluno à sociedade segundo suas 

características individuais. Nas palavras da autora, 

 

nessa ideologia, o fracasso do aluno explica-se por sua incapacidade de adaptar-se, 

de ajustar-se ao que lhe é oferecido. E de tal forma esse conceito está presente na 

escola e internalizado nos indivíduos que o aluno sempre culpa a si mesmo pelo 

fracasso, raramente pondo em dúvida o direito da escola de reprová-lo ou rejeitá-lo, 

ou a justiça dessa reprovação ou rejeição. (SOARES, p.11, 1986). 

 

Além desse tipo de ideologia, a mesma autora critica as ideologias da diferença e/ou 

deficiência culturais que serviram também para associar as dificuldades dos alunos nas 

escolas a suas origens socioculturais e às de seus familiares.  

De acordo com Souza & Rocha (2008), esse modelo excludente, adaptativo e 

individualizante da Psicologia na Educação passou a ser questionado, em suas bases 

epistemológicas e finalidades, a partir da publicação da obra Psicologia e Ideologia: uma 

introdução crítica à Psicologia Escolar, de Maria Helena de Souza Patto (PATTO, 1984 apud 

SOUZA & ROCHA, 2008), em que a autora discute os métodos psicológicos empregados nas 

escolas para explicar e justificar as dificuldades das crianças e suas famílias. Registre-se ainda 

que, nos planos histórico e político, a década de 1980 foi marcada por intensas mobilizações 

de movimentos organizados em prol da redemocratização do País, propiciando, com isso, 

significativas discussões no campo teórico-metodológico da Psicologia voltadas para a 

realidade social. 

As críticas à Psicologia Escolar tradicional, nesse contexto, levaram à compreensão de 

que a escola é uma instituição social; portanto, as relações que nela se constituem são 

produzidas a partir das raízes históricas, sociais e culturais dos contextos nos quais se insere. 

No entanto, tais críticas – que indubitavelmente representaram um salto qualitativo no que 

respeita à inserção do psicólogo nas escolas – contribuíram para uma certa retração desse 

profissional no campo da Educação. Nesse sentido, houve o fortalecimento do viés clínico e 

diagnóstico em detrimento do educacional: o psicólogo passa a ser identificado como um 

profissional da saúde e visto a partir de uma perspectiva médico-assistencial, em que o tripé 

diagnóstico-tratamento-cura é a tônica. Em decorrência disso, novamente a atuação do 

psicólogo na Educação é enfraquecida por não alcançar a complexidade dos processos 

institucionais e de ensino-aprendizagem (SOUZA & ROCHA, 2008). 

No bojo dessas breves colocações, as rupturas epistemológicas das visões adaptativas 

e individualizantes são urgentes e devem ser substituídas pela construção de um paradigma 
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que reafirme a educação como uma política pública, para a qual se deve buscar a qualidade 

social pautada em relações democráticas. Dizer de política pública significa, para além do seu 

acesso igualitário, fomentar espaços para a participação dos sujeitos em produzi-la. Nessa 

perspectiva, a atuação do psicólogo no campo educacional deverá incidir na construção de 

estratégias coletivas que permitam a efetiva participação e a troca de saberes entre os sujeitos 

que vivem o cotidiano da Escola – estudantes e trabalhadores. Com isso, entende-se que 

“olhar o lado humano” das relações institucionais, para o qual o psicólogo educacional é 

convocado, refere-se a preocupar-se com a qualidade das emoções produzidas nesses 

processos relacionais que permitem a constituição dos modos de subjetivação. 

Nesse ponto, lembra-nos Freire (1996) que a escola deve educar para a emancipação, o 

que exige práticas pedagógicas que produzam a autonomia dos educandos. Há, porém, que 

fazer uma ressalva: essa mesma autonomia não está relacionada ao amadurecimento que 

prepara o estudante para o mercado de trabalho, como o discurso ideológico do modelo 

neoliberal propaga. Para esse autor, a pedagogia da autonomia pressupõe a solidariedade – e 

não a competitividade – como um compromisso histórico-social mediado por relações 

democráticas, de tal sorte que essa sociabilidade reverbere em outros espaços sociais nos 

quais os sujeitos se insiram. 

Assim posto, a atuação do psicólogo no campo educacional significa a construção de 

uma práxis psicológica frente às dificuldades e às queixas escolares, estreitamente associada 

às bases democráticas e solidárias em que se devem erguer os processos de formação integral, 

crítica e reflexiva dos estudantes, bem como o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. 

Esse quadro permite compreender, enfim, os motivos pelos quais a Psicologia, no 

CEFET-MG, é associada a um tipo de “técnica profissional” que deve favorecer a adaptação 

dos estudantes ao ritmo e ao funcionamento da Instituição, sem que as práticas envolvidas no 

cotidiano escolar sejam problematizadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso investigativo seguido neste trabalho aponta claramente uma associação 

entre determinadas práticas pedagógicas institucionais e a emergência dos vários tipos de 

sofrimento vivenciados pelos estudantes – pertencentes ao ensino técnico de nível médio na 

modalidade integrada – do CEFET-MG. Essa estreita correlação é também marca indelével 

dos processos de subjetivação dos estudantes e, consequentemente, mantenedora da 

identidade da própria Instituição. 

Como visto, o conceito basilar de subjetividade implica um processo ininterrupto, 

dinâmico e recursivo entre os sujeitos e o campo histórico-social em que eles estão inseridos. 

Por esse motivo, a subjetividade implica necessariamente um caráter relacional e 

multifacetado desse processo dialético, o que exige a consideração, sob a ótica da 

psicossociologia e da psicologia histórico-cultural, de todos os vínculos que se estabelecem 

entre o sujeito e os vários grupos com que ele se articula. Todo o complexo mecanismo de 

produção de subjetividades está fundamentado na identificação e na avaliação dos 

desdobramentos psicológicos desses vínculos sociais, o que leva à consideração do sofrimento 

emocional como um dos principais constituintes da produção de subjetividades. 

A escola é um desses campos de inserção social. Escolhemos uma instituição 

centenária que é constituída por sujeitos que, por sua vez, são por ela significados, num 

diálogo muito peculiar entre sua longa história e a contínua mudança dos processos de 

produção tecnológica. A função primária do CEFET-MG é a formação integral e tecnológica 

dos estudantes, e o fato de tratar-se de uma instituição de existência não apenas determina que 

os aspectos humanos sejam evidenciados em todas as suas práticas, mas também torna 

essencial a discussão sobre as subjetividades que se formam em seus espaços. 

A melhor forma de atingir os objetivos de um trabalho como este é entrevistar os 

sujeitos, organizados em grupos de estudantes e servidores, para que se possa cercar a maior 

parte das perspectivas sobre o problema. Nas entrevistas semiestruturadas, os indivíduos 

mostraram-se capazes de perceber, muitas vezes com excelente grau de refinamento, uma 

série de aspectos da questão. Por sua vez, o grupo focal leva à construção de uma perspectiva 

conjunta, pela qual os elementos intersubjetivos ganham relevo e complementam, com maior 

aprofundamento crítico, as observações das entrevistas individuais. 

Uma vez que o sofrimento estudantil se manifesta indiscutivelmente e de várias 

formas, seria previsível alguma sobreposição entre os discursos dos grupos de estudantes e de 

servidores, como de fato constatamos. As frações que não são compartilhadas nesses 
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discursos estão diretamente ligadas à identificação de quem experiencia esse sofrimento – em 

si, nos pares, no outro com quem o sujeito se relaciona de maneira assimétrica. O sofrimento e 

o medo, categorias de análise que permitem a identificação dos processos de subjetivação de 

que tratamos, estão capilarmente distribuídos no cotidiano estudantil, no próprio ritmo 

institucional que deles se beneficia para justificar sua própria identidade. Dessa forma, o 

estudante suporta o sofrimento não apenas com vistas a uma possível formação competente 

para o mercado de trabalho, mas igualmente porque suportar esse sofrimento legitima seu 

pertencimento a uma instituição reconhecida histórica e socialmente.  

A psicologia, nesse contexto educacional, é considerada essencial para a minimização 

do sofrimento estudantil, na medida em que atende, como “técnica” adaptativa, a necessidade 

premente de adequação dos estudantes às características estruturais e operacionais da 

Instituição que os recebe. No entanto, entendemos que o papel do psicólogo na educação não 

se reduz ao de simples mediador das relações entre os estudantes e a escola, pois esse papel 

deve preencher as competências técnicas, teóricas e políticas de um profissional crítico de 

todas as dimensões relacionais entre sujeitos e instituição. 

Enquanto este estudo revela um traço marcante da constituição do ser cefetiano – o 

sofrimento –, sabe-se que há uma série de fatores condicionadores da diversidade de formas 

de expressão e, por certo, da intensidade segundo a qual esse sofrimento participa dos 

processos institucionais de subjetivação. Há, com isso, vários desdobramentos que podem 

lançar luz a aspectos complementares, mas não necessariamente secundários, desse quadro 

complexo. Destacam-se, nesse sentido, variáveis como a área de conhecimento, o curso e a 

sua modalidade, a série e até mesmo a turma a que pertencem os sujeitos, as quais podem ser 

contempladas em estudos posteriores sobre os processos de subjetivação. Em termos mais 

amplos, os aspectos psicossociais do sofrimento estudantil no CEFET-MG podem ser 

pesquisados em comparação com outras instituições do mesmo gênero. Outra perspectiva 

igualmente interessante envolve a consideração dos elementos sócio-históricos e relacionais 

atinentes à composição da categoria juventude, os quais podem ser analisados à luz do 

sofrimento estudantil. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

 

a) Relação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia  

 

UF Instituto Federal campus 

AC Instituto Federal do Acre Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, 

Xapuri 

AL Instituto Federal de Alagoas Maceió, Satuba, Palmeira dos Índios, Marechal 

Deodoro, Penedo, Piranhas, Arapiraca, Maragogi  

AP Instituto Federal do Amapá Macapá, Laranjal do Jari 

 

AM 

 

Instituto Federal do Amazonas 

Manaus-Centro, Manaus-Zona Leste, Manaus-

Distrito Industrial, Coari, São Gabriel da 

Cachoeira, Presidente Figueiredo, Lábrea, Maués, 

Tabatinga, Parintins 

 

 

 

BA 

 

 

Instituto Federal da Bahia 

Salvador, Barreiras, Vitória da Conquista,                                         

Eunápolis, Santo Amaro, Simões Filho, Valença-

Tento, Porto Seguro, Camaçari, Feira de Santana, 

Irecê, Ilhéus, Jacobina, Paulo Afonso, Seabra, 

Jequié 

 

Instituto Federal Baiano 

Guanambi, Catu, Santa Inês, Senhor do Bonfim, 

Itapetinga, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença , 

Bom Jesus da Lapa 

 

 

CE 

 

 

Instituto Federal do Ceará 

Fortaleza, Crato, Iguatu, Maracanaú, Cedro,                       

Juazeiro do Norte, Acaraú, Canindé, Crateús,                           

Limoeiro do Norte, Quixadá, Sobral, Camocim, 

Caucaia, Morada Nova, Tabuleiro do Norte, 

Ubajara; 

DF Instituto Federal de Brasília Brasília, Gama, Samambaia, Planaltina, 

Taguatinga;  

 

ES 

 

Instituto Federal do Espírito Santo 

Vitória, Alegre, Colatina-Zona Rural, Colatina, 

Santa Tereza, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, 

Itapina, São Mateus, Serra, Aracruz, Ibatiba, 

Linhares, Nova Venécia,Vila Velha, Piúma; 

 

GO 

Instituto Federal de Goiás Goiânia, Jataí, Inhumas, Uruaçu, Itumbiara, 

Luziânia, Formosa e Anápolis; 

Instituto Federal Goiano Rio Verde, Urutaí, Ceres, Morrinhos, Iporá 

 

 

MA 

 

 

Instituto Federal do Maranhão 

São Luiz-Monte Castelo, São Luiz-Maracanã, São 

Luiz-Centro Histórico, Codó, Imperatriz, Zé Doca, 

Buriticupu, Açailândia, Santa Inês, Caxias, Timon, 

Barreirinhas, São Raimundo das Mangabeiras, 

Bacabal, Barra do Corda, São João dos Patos, 
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Pinheiro, Alcântara;  

 

 

 

 

 

MG 

Instituto Federal de Minas Gerais Ouro Preto, Bambuí, São João Evangelista,                                       

Congonhas, Formiga, Governador Valadares; 

Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais 

Januária, Salinas, Montes Claros, Pirapora, 

Araçuaí, Arinos, Almenara;  

Instituto Federal Sudeste de Minas 

Gerais 

Rio Pomba, Barbacena, Juiz de Fora, Muriaé, São 

João Del Rei, Santos Dumont; 

Instituto Federal Sul de Minas 

Gerais 

Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Poços de 

Caldas;  

Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro 

Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu; 

 

MT 

 

Instituto Federal do Mato Grosso 

Cuiabá, Cuiabá-Bela Vista, São Vicente, Cáceres, 

Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, 

Confresa, Juína, Pontes e Lacerda, Rondonópolis;  

MS Instituto Federal do Mato Grosso 

do Sul 

Campo Grande, Nova Andradina, Aquidauana, 

Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá, Coxim; 

 

PA 

 

Instituto Federal do Pará 

Belém, Castanhal, Altamira, Marabá, Nova 

Marabá, Tucuruí, Abaetetuba, Conceição do 

Araguaia, Bragança, Itaituba, Santarém;  

PB Instituto Federal da Paraíba João Pessoa, Sousa, Cajazeiras, Campina Grande,                                        

Picuí, Princesa Isabel, Monteiro, Patos, Cabedelo; 

 

 

PE 

 

Instituto Federal de Pernambuco 

Recife, Barreiros, Vitória de Santo Antão, Belo 

Jardim, Pesqueira, Ipojuca, Garanhuns, Caruaru, 

Afogados da Ingazeira; 

Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano 

Petrolina, Petrolina-Zona Rural, Floresta, 

Salgueiro, Ouricuri;  

 

PI 

 

Instituto Federal do Piauí 

Teresina-Central, Teresina-Zona Sul, Floriano, 

Picos, Parnaíba, Angical, Uruçuí, Corrente, 

Paulistana, São Raimundo Nonato, Piripiri;  

PR Instituto Federal do Paraná Curitiba, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Paranaguá, 

Paranavaí, Telêmaco Borba,Umuarama, Irati; 

 

 

RJ 

Instituto Federal Fluminense Campos- Centro, Campos- Guarús, Macaé, Bom  

Jesus de Itabapoana, Cabo Frio, Itaperuna; 

 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Nilópolis, Rio de Janeiro, Pinheiral, Paracambi,  

Duque de Caxias, Volta Redonda, Realengo, São  

Gonçalo;  

 

RN 

 

Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte 

Natal-Central, Natal-Zona Norte, Mossoró, 

Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, 

Santa Cruz, Caicó, Pau dos Ferros, Apodi, Nova 

Cruz, Parnamirim; 

RO Instituto Federal de Rondônia Porto Velho, Colorado do Oeste, Ariquemes, 

Vilhena, Ji-Paraná;  

RR Instituto Federal de Roraima Boa Vista, Novo Paraíso, Amajari;  
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RS 

Instituto Federal do Rio Grande do 

Sul 

Bento Gonçalves, Porto Alegre, Porto Alegre- 

Restinga, Sertão, Canoas, Caxias do Sul, Osório, 

Erechim, Rio Grande;  

Instituto Federal Sul Riograndense Pelotas, Sapucaia do Sul, Charqueadas, Passo 

Fundo, Venâncio Aires, Camaquã, Bagé;  

Instituto Federal Farroupilha São Vicente do Sul, Alegrete, Júlio de Castilhos, 

Panambi, Santa Rosa, São Borja, Santo Augusto;  

 

 

 

SC 

 

Instituto Federal de Santa Catarina 

Florianópolis, Florianópolis-Continente, São José, 

Jaraguá do Sul, Joinville, Chapecó,  Araranguá, 

Canoinhas, Criciúma, Gaspar, Itajaí, Lages, São 

Miguel do Oeste, Caçador, Urupema;  

Instituto Federal Catarinense Rio do Sul, Concórdia, Sombrio, Camboriú, 

Araquari, Videira;  

SE Instituto Federal de Sergipe Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Estância, Nossa  

Senhora da Glória, Itabaiana;  

 

 

 

SP 

 

 

 

Instituto Federal de São Paulo 

São Paulo, Cubatão, Sertãozinho, Guarulhos, 

Caraguatatuba, São João da Boa Vista, Salto, 

Bragança Paulista, São Roque, Campos do Jordão, 

Barretos, Suzano, Campinas, Catanduva, Avaré, 

Araraquara, Itapetininga, Birigui, Votuporanga, 

Registro, Presidente Epitácio, Piracicaba, São 

Carlos, Hortolândia; 

TO Instituto Federal do Tocantins Palmas, Araguatins, Paraíso do Tocantins, 

Araguaína, Gurupi, Porto Nacional. 

 

 

 

b) Relação das Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais  

 

UF Instituição 

AL Escola Técnica de Artes – UFAL 

MA Colégio Universitário – UFMA 

 

MG 

Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário – UFV 

Centro de Formação Especial em Saúde – UFTM 

Escola Técnica de Saúde – UFU 

Colégio Técnico do Centro Pedagógico - UFMG  

PA Escola de Música da UFPA 

Escola de Teatro e Dança da UFPA 

 

PB 

Colégio Agrícola Vidal de Negreiros – UFPB  

Escola Técnica de Saúde – UFPB  

Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras – UFCG 

PE Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas – UFRPE  

 

PI 

Colégio Agrícola de Bom Jesus – UFPI  

Colégio Agrícola de Floriano - UFPI  
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Colégio Agrícola de Teresina – UFPI  

RJ Colégio Técnico – UFRRJ 

 

RN 

Escola Agrícola de Jundiaí – UFRN  

Escola de Enfermagem de Natal – UFRN  

Escola Técnica de Música – UFRN 

RR Escola Agrotécnica - UFRR 

 

 

RS 

Colégio Agrícola Frederico Westphalen – UFSM  

Colégio Politécnico de Santa Maria – UFSM  

Colégio Técnico Visconde da Graça – UFPEL  

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – UFSM  

Escola Técnica – UFRGS  

 

 

c) Centros Federais de Educação Tecnológica  

 

UF Instituição Unidades de Ensino 

 

MG 

 

CEFET-MG 

Belo Horizonte, Leopoldina, Araxá, Divinópolis, 

Timóteo, Varginha, Nepomuceno, Curvelo, 

Contagem. 

 

RJ 

 

CEFET-RJ 

Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Maria da Graça, 

Angra Dos Reis, Nova Friburgo, Petrópolis, 

Itaguaí. 

 

 

 

d) Universidade Tecnológica Federal do Paraná e seus campus  

 

UF Instituição campus 

 

 

 

 

PR 

 

 

 

 

UTFPR 

Apucarana – AP 

Campo Mourão – CM 

Cornélio Procópio – CP 

Curitiba – CT 

Dois Vizinhos – DV 

Francisco Beltrão – FB 

Londrina – LD 

Medianeira – MD 

Pato Branco – PB  

Ponta Grossa – PG 

Toledo – TD 

Fonte: BRASIL / Ministério da Educação (2012). 
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APÊNDICE B - CARACTERIZAÇÃO DO CEFET-MG 

 

campus Cursos/níveis 

 

 

I 

Belo Horizonte 

Cursos técnicos: Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica/Automação 

Industrial, Equipamentos Biomédicos, Estradas, Mecânica, Mecatrônica, 

Meio Ambiente, Química, Transporte e Trânsito, Hospedagem; 

Cursos de graduação: Bacharelado em Química Tecnológica, Engenharia 

de Materiais, Engenharia Ambiental, Letras; 

Cursos de pós-graduação “strictu sensu”: Mestrado em Engenharia de 

Materiais, Mestrado em Estudos de Linguagens; 

 

 

 

 

 

II 

Belo Horizonte 

Cursos técnicos: Edificações, Informática, Rede de Computadores 

Cursos de graduação: Administração, Engenharia de Computação, 

Engenharia de Produção Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica; 

Cursos de pós-graduação “lato sensu”: Administração da Produção e 

Automação Industrial; Administração, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação; Banco de Dados; Desenvolvimento em JAVA; 

Engenharia Clínica; Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da 

Informação; Gestão de Empreendimentos Turísticos; Gestão Estratégica de 

Processos de Negócios; Gestão Estratégica de Serviços; Linguagem e 

Tecnologia; Manutenção em Sistemas Industriais e de Telecomunicações; 

Sistemas Eletroeletrônicos e Automação Industrial; 

Cursos de pós-graduação “strictu sensu”: Mestrado em Educação 

Tecnológica, Mestrado em Engenharia Civil, Mestrado e Doutorado em 

Modelagem Matemática e Computacional, Mestrado em Engenharia da 

Energia, Mestrado em Engenharia Elétrica 

 

Leopoldina 

Cursos técnicos: Eletromecânica, Eletrotécnica/Controle e Automação, 

Informática; 

Curso de graduação: Engenharia de Controle e Automação  

 

Araxá 

Cursos técnicos: Edificações, Eletrônica, Mineração, Mecânica; 

Cursos de graduação: Engenharia de Automação Industrial, Engenharia de 

Minas 

Divinópolis Cursos técnicos: Eletromecânica, Produção de Moda, Informática; 

Curso de graduação: Engenharia Mecatrônica 

VI 

Belo Horizonte 

Curso de graduação: Programa Especial de Formação Pedagógica de 

Docentes 

Timóteo Cursos Técnicos: Informática, Química, Mecânica, Metalurgia, Edificações 

Curso de graduação: Engenharia de Computação 

Varginha Cursos Técnicos: Informática, Mecatrônica, Edificações 

Nepomuceno Cursos Técnicos: Eletrotécnica/Automação Industrial, Mecatrônica, Redes 

de Computadores 

Curvelo Cursos técnicos: Meio Ambiente, Edificações, Eletrotécnica 

Curso de graduação: Engenharia Civil 

Contagem Cursos Técnicos: Informática, Controle Ambiental, Eletroeletrônica 

Fonte: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (2012b). 

 



149 

 

APÊNDICE C - DADOS HISTÓRICOS – LOCALIZAÇÃO DAS SEDES EM BELO 

HORIZONTE E DEMAIS UNIDADES DO CEFET-MG 

 

1909 – A Escola de Aprendizes e Artífices de Minas Gerais se inicia na Av. Afonso Pena, 

1533, antigo prédio do Club Floriano Peixoto. Atualmente Conservatório de Música da 

UFMG. 

 

1923 – 2ª sede – Av. São Francisco (atual Olegário Maciel) ao lado da Praça Raul Soares 

 

1943 – Demolição da sede própria da instituição, como parte da política do prefeito Juscelino 

Kubitscheck de expansão e urbanização da região da Praça Raul Soares. Permuta entre 

Prefeitura e Governo Federal destina terreno para sede própria na Av. Amazonas (Vila Suíça), 

região da Gameleira, onde se localiza o atual campus I. 

 transferência para 3ª sede, provisória – Av. Augusto de Lima, 2109, Barro Preto, hoje 

Instituto São Rafael. O edifício era o antigo Abrigo de Menores de Helena Antipoff, que foi 

transferido para o Barreiro. 

 

1958 – inauguração da 4ª sede, em terreno próprio, na Avenida Amazonas, 5253 (atual 

campus I). O projeto da obra, de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, tinha capacidade para 

800 alunos. O edifício foi inaugurado com grande festa, que contou com a presença do 

presidente Juscelino Kubitscheck. 

 

1974 – Criado o campus II – Belo Horizonte 

 

1987 - Criada a Unidade Descentralizada do CEFET-MG em Leopoldina, atual Unidade 

Leopoldina. 

 

1992 - Criada a Unidade Descentralizada de Araxá, atual Unidade Araxá. 

 

1994 - Criação da Unidade Descentralizada de Divinópolis, atual Unidade Divinópolis. As 

primeiras turmas foram iniciadas em 1996. 

 

2006 - Transformação do Centro Tecnológico de Timóteo em Unidade de Ensino do CEFET-

MG, atual Unidade Timóteo. 

- Criação do campus VIII - Unidade Varginha. 

 

2007 - Criação do campus IX - Unidade Nepomuceno. 

 

2009 – Criação do campus X - Unidade Curvelo. 

 

2012 – Criação do campus XI - Unidade Contagem. 

 
Fonte: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (2012c). 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DA COPEVE – 

1ºSEMESTRE DE 2010 

 

Porcentual de estudantes matriculados em 1ª chamada no processo seletivo de 2010 para 

o ensino técnico integrado do CEFET-MG / Belo Horizonte, segundo dados do 

questionário socioeconômico respondido no ato da inscrição. 

Nº de respondentes: 607 estudantes 

Gênero: masculino 62,76% ; feminino 37,23% 

 

Categoria Classe % 

1. Faixa etária 14 a 15 anos 88,3 

2. Estado civil Solteiro 96,86 

 

 

 

 

3. Raça/etnia 

Branca 53,21 

Parda 32,12 

Negra 7,41 

Não deseja declarar 4,77 

Não sabem / Não responderam 1,31 

Amarela 1,15 

Indígena 0 

4. Área de procedência Urbana 97,52 

5. Local da residência Belo Horizonte 68,69 

6. Com quem reside Com os pais 93,9 

 

 

7. Sobre a residência 

É própria 50,08 

É da família 34,76 

É alugada 11,53 

Não sabem / Não responderam 1,97 

É emprestada por amigos 1,64 

8. Como teve conhecimento do curso Através de parentes e amigos 75,12 

9. Meio de comunicação mais eficaz para 

informações sobre o Processo Seletivo 

Site do CEFET-MG 84,34 

 

 

 

 

10. Principal motivo da escolha do CEFET-MG 

Ensino gratuito e de qualidade 49,42 

Qualidade do ensino 31,30 

Vontade de ter um curso técnico 15,98 

Influência de familiares e/ou amigos 1,97 

Não sabem / Não responderam 0,98 

Ensino gratuito 0,32 

Escola próxima à residência 0 
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11. Motivo da escolha do curso Interesse pela área 63,42 

12. Participou do programa de isenção da taxa 

de expediente do processo seletivo 

Não 92,58 

13. Obtenção da isenção da taxa de expediente 

do processo seletivo 

Não 94,06 

 

 

14. Tipo de escola em que cursou o Ensino 

Fundamental 

Particular 60,46 

Escola Pública Estadual 23,88 

Escola Pública Municipal 14,00 

Não sabem / Não responderam 0,98 

Supletivo 0,65 

15. Número de anos em que concluiu o Ensino 

Fundamental 

08 anos 93,41 

16. Local de conclusão do Ensino Fundamental Belo Horizonte 69,35 

17. Ano de conclusão do Ensino Médio Ainda estou cursando a 8ª série do 

E. Fundamental 

61,28 

18. Tipo de escola que cursa o Ensino Médio Ainda estou cursando a 8ª série do 

E. Fundamental 

60,29 

19. Número de anos que tenta ingressar em um 

curso técnico 

Este é o primeiro 71,00 

 

 

 

20. Fez ou faz curso pré-vestibular 

Não 48,43 

Sim, por um ano 21,58 

Sim, por um semestre 21,25 

Sim, integrado 4,94 

Sim, por mais de um ano 2,14 

Não sabem / Não responderam 1,64 

21. Usa o computador, na maioria das vezes Em casa 88,3 

22. Trabalha atualmente em atividade 

remunerada 

Não trabalho 95,55 

23. Condição de manutenção Sou sustentado pelos meus pais 93,73 

24. Renda atual pessoal em salários mínimos Não tenho renda 91,92 

 

 

 

25. Renda mensal do grupo familiar em salários 

mínimos 

Acima de três 65,89 

De dois e meio a três 12,68 

De um e meio a dois e meio 12,19 

De um a um e meio 5,43 

De meio a um 1,64 

Não sabem / Não responderam 1,48 

Menos de meio 0,65 

26. Participação na renda familiar Sou mantido pela família 96,04 
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27. Principal responsável pelo sustento da 

família 

O pai 62,6 

28. Número de pessoas que vivem da renda 

mensal do grupo familiar 

Quatro ou cinco 60,62 

 

 

 

 

 

 

 

29. Nível de escolaridade do pai 

E. Médio completo 26,68 

E. Superior completo 22,07 

Pós-graduação 13,17 

E. Fundamental completo 8,07 

E. Superior incompleto 7,74 

E. Médio incompleto 6,42 

E. Fundamental incompleto após a 

4ª série 

5,27 

E. Fundamental incompleto até a 4ª 

série 

4,94 

Desconheço 3,95 

Não sabem / Não responderam 0,98 

Nenhum 0,65 

 

 

 

 

 

 

 

30. Nível de escolaridade da mãe 

E. Médio completo 28,99 

E. Superior completo 24,38 

Pós-graduação 17,13 

E. Superior incompleto 7,24 

E. Médio incompleto 6,91 

E. Fundamental incompleto até a 4ª 

série 

5,27 

E. Fundamental completo 4,61 

E. Fundamental incompleto após a 

4ª série 

3,45 

Não sabem / Não responderam 1,15 

Nenhum 0,49 

Desconheço 0,32 

Considerou-se apenas uma resposta quando a porcentagem referente a ela foi maior ou igual a 

60%, e mais de uma resposta quando a porcentagem de maior valor foi menor que 60%, 

exceto questões 14 e 25. 

Fonte: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS / COMISSÃO 

PERMANENTE DE VESTIBULARES (2011b) 
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APÊNDICE E – CARACTERIZAÇÃO DAS EQUIPES DAS COORDENAÇÕES 

LOCAIS DA SECRETARIA DE POLÍTICA ESTUDANTIL DO CEFET-MG 

 

campus Composição da equipe 

 

I 

Belo Horizonte 

Servidores efetivos¹: 02 assistentes sociais, 02 assistentes administrativos, 

01 psicóloga, 01 nutricionista; 

Profissionais contratados²: 01 almoxarife, 01 auxiliar de almoxarife, 02 

auxiliares administrativos, 07 auxiliares de cozinha, 04 auxiliares de 

serviços gerais, 06 cozinheiros, 01 nutricionista; 

II 

Belo Horizonte 

Servidores efetivos: 01 assistente social, 01 psicóloga, 01 nutricionista; 

Profissionais contratados: 01 almoxarife, 03 auxiliares administrativos, 06 

auxiliares de cozinha, 02 auxiliares de serviços gerais, 05 cozinheiros, 01 

nutricionista; 

Leopoldina Servidores efetivos: 01 assistente social, 01 psicólogo; 

 

Araxá 

Servidores efetivos: 01 assistente social, 01 psicóloga; 01 assistente 

administrativo, 

Profissionais contratados: 01 almoxarife, 04 auxiliares de cozinha, 01 

auxiliar de serviços gerais, 03 cozinheiros, 01 nutricionista; 

 

Divinópolis 

Servidores efetivos: 01 assistente social, 01 psicólogo, 01 assistente 

administrativo; 

Profissionais contratados: 01 almoxarife, 01 auxiliar administrativo, 03 

auxiliares de cozinha, 03 cozinheiros, 01 nutricionista; 

VI 

Belo Horizonte 

Nesta Unidade funciona apenas o Programa Especial de Formação 

Pedagógica de Docentes, cuja demanda para a assistência estudantil é 

absorvida pela equipe da assistência estudantil do campus II; 

Timóteo Servidores efetivos: 01 assistente social, 01 psicóloga; 

 

Varginha 

Servidores efetivos: 01 assistente social, 01 psicóloga; 

Profissionais contratados: 01 almoxarife, 01 auxiliar administrativo, 03 

auxiliares de cozinha, 02 cozinheiros, 01 nutricionista; 

Nepomuceno Servidores efetivos: 01 assistente social, 01 psicóloga; 

 

Curvelo 

Servidores efetivos: 01 assistente social; 

Profissionais contratados: 01 almoxarife, 01 auxiliar administrativo, 02 

auxiliares de cozinha, 02 cozinheiros, 01 nutricionista; 

Contagem Ainda não houve composição de equipe, em razão do início do 

funcionamento do campus ter ocorrido no início de 2012. 

 
Notas: (1) Servidores efetivos se referem aos servidores públicos do quadro permanente; 

(2) Profissionais contratados são os trabalhadores vinculados à Fundação Cefetminas, em regime 

celetista, que atuam no Programa de Alimentação / Restaurante. 
 
Fonte: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS / 

COORDENAÇÃO GERAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (2012g) 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA – ESTUDANTES 

 

1ª parte: Identificação acadêmica do estudante 

a) curso/série: b) idade: c) sexo: 

d) você cursou o ensino fundamental em escola pública ou particular:  

e) por que você escolheu esta escola? 

f) quantas vezes você fez o processo seletivo para ingressar nesta escola? 

g) você já havia cursado o 1º ano em outra escola? 

h) você já teve alguma reprovação nesta escola? (se sim, em qual série?) 

i) qual a média de tempo você dedica por dia aos estudos, nesta escola? E fora do tempo em 

que está na escola? 

 

2ª parte: subjetividades estudantis 

obs.: as frases colocadas entre parênteses são explicativas ou complementares para o leitor. 

 

1. O que você pensava a respeito desta escola, antes de estudar nela, é a mesma coisa que 

você pensa hoje? (quais as semelhanças e diferenças na percepção da instituição entre ser 

candidato a seu ingresso e enquanto estudante) 

2. O que você pensa sobre as regras de conduta para os estudantes, em relação ao 

funcionamento ou ao cotidiano da escola? (as regras são claras, coerentes, aplicadas 

igualmente a todos?) 

3. Considerando o ensino médio integrado à formação técnica, o que você pensa sobre a 

forma como os conteúdos são ensinados e avaliados? 

4. Em termos de hábitos e rotinas, que mudanças principais esta escola trouxe para sua vida? 

(na organização do tempo, no campo da família, da vida social, da saúde) 

5. Alegrias, satisfação, realizações, reconhecimento – como você lida com esses sentimentos? 

6. Frustrações, fracassos, tristezas, medos – como você lida com esses sentimentos? 

7. Que características principais você deve ter para conseguir estudar nesta escola? (enfocar 

os aspectos emocionais) 

8. Como você convive com as pressões da escola? Que atitudes você adota diante das 

pressões vividas na escola? (verificar se já sentiu necessidade de recorrer ao uso de álcool ou 

quaisquer outras substâncias psicoativas, e quais atitudes, condutas e comportamentos são 

praticados diante de tais pressões) 

9. Como você avalia, positiva e negativamente, a formação acadêmica e profissional praticada 
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na instituição? 

10. Em termos psicológicos/emocionais, que tipo de profissional esta escola está formando? 

11. Diante dessa estrutura de pressão institucional que gera episódios de sofrimento 

emocional, você acha que esse sofrimento é necessário para a formação acadêmica e 

profissional dos estudantes? 

12. Qual a sua opinião sobre a função do psicólogo educacional nesta escola? 
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APÊNDICE G – ROTEIRO DE ENTREVISTA – TRABALHADORES 

 

1. Identificação: 

a) cargo: b) há quanto tempo trabalha na instituição: 

2. O que você pensa sobre as regras de conduta para os estudantes em relação ao 

funcionamento ou ao cotidiano da escola? (as regras são claras, coerentes, aplicadas 

igualmente a todos) 

3. Considerando o ensino médio integrado à formação técnica, o que você pensa sobre a 

maneira como a escola funciona? (especificamente para docentes: e a forma como os 

conteúdos são ensinados e avaliados?) 

4. Em termos de hábitos e rotinas, você acha que esta escola traz mudanças para a vida do 

estudante? (na organização do tempo, no campo da família, da vida social, da saúde) 

5. Quais efeitos, positivos e negativos, o modo de funcionamento da escola traz para os 

estudantes? 

6. Você acha que os estudantes têm um perfil emocional adequado para conseguirem estudar 

nesta escola? 

7. Você acha que os estudantes vivem tranquilamente com as pressões sofridas na escola ou 

usam estratégias defensivas (explicar) para se manterem na escola? 

8. Em termos psicológicos/emocionais, em sua opinião, que tipo de profissional esta escola 

está formando? 

9. Você acha que o sofrimento emocional é importante ou necessário para a formação 

acadêmica e profissional dos estudantes? 

10. Qual a sua opinião sobre a função do psicólogo educacional nesta escola? 
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APÊNDICE H – TEMÁRIO DO GRUPO FOCAL  
 

1. O que vocês pensavam a respeito desta escola, antes de estudar nela, é a mesma coisa que 

vocês pensam hoje? 

2. Como vocês percebem a instituição, positiva e negativamente, no que diz respeito sua 

estrutura e seu funcionamento? 

3. Considerando o ensino médio integrado à formação técnica, o que vocês pensam sobre a 

forma como os conteúdos são ensinados e avaliados? 

4. Em termos de hábitos e rotinas, que mudanças marcantes esta escola trouxe para a vida de 

vocês? (na organização do tempo, no campo da família, da vida social, da saúde) 

5. Do ponto de vista emocional e psicológico, que características principais o estudante deve 

ter para conseguir estudar nesta escola? 

6. Que relações podem ser estabelecidas entre a maneira como a escola funciona e os 

sofrimentos emocionais vividos pelos estudantes? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – LINHA DO TEMPO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

1909 - O presidente Nilo Peçanha assina o Decreto 7.566 em 23 de setembro, criando 

inicialmente 19 “Escolas de Aprendizes Artífices” subordinadas ao Ministério dos Negócios 

da Agricultura, Indústria e Comércio. 

 

1927 - O Congresso Nacional sanciona o Projeto de Fidélis Reis, que prevê o oferecimento 

obrigatório do ensino profissional no país. 

 

1930 - É criado o Ministério da Educação e Saúde Pública que passa a supervisionar as 

Escolas de Aprendizes e Artífices, através da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico. 

 

1937 - Promulgada a nova Constituição Brasileira que trata pela primeira vez do ensino 

técnico, profissional e industrial. É assinada a Lei 378, que transforma as Escolas de 

Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais, destinados ao ensino profissional, de todos os 

ramos e graus. 

 

1941 - Vigora uma série de leis, conhecidas como a “Reforma Capanema”, que remodelam 

todo o ensino no país. Os principais pontos: - o ensino profissional passa a ser considerado de 

nível médio; 

- o ingresso nas escolas industriais passa a depender de exames de admissão; - os cursos são 

divididos em dois níveis: curso básico industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria, e o 

segundo, curso técnico industrial. 

 

1942 - O Decreto 4.127, de 25 de fevereiro, transforma os Liceus Industriais em Escolas 

Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação profissional em nível equivalente ao 

do secundário. 

 

1944 - A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial e o 

consequente empréstimo financeiro dos Estados Unidos ao Brasil no Governo Getúlio Vargas 

impulsionam a industrialização brasileira. 

 

1956 a 1961 - O governo de Juscelino Kubitschek marca o aprofundamento da relação entre 

Estado e economia. O objetivo é formar profissionais orientados para as metas de 

desenvolvimento do país. 

 

1959 - As Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias com o nome de 

Escolas Técnicas Federais, com autonomia didática e de gestão. 

 

1961 - O ensino profissional é equiparado ao ensino acadêmico com a promulgação da Lei 

4.024 que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O período é marcado por 

profundas mudanças na política de educação profissional. 

 

1967 - Decreto 60.731 transfere as Fazendas Modelos do Ministério da Agricultura para o 

Ministério da Educação e Cultura que passam a funcionar como escolas agrícolas. 
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1971 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira torna técnico-profissional todo 

currículo do segundo grau compulsoriamente. Um novo paradigma se estabelece: formar 

técnicos sob o regime da urgência. 

 

1978 - A Lei 6545 transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro) em Centros Federais de Educação Tecnológica. 

 

1980 a 1990 - A globalização, nova configuração da economia mundial, também atinge o 

Brasil. O cenário é de profundas e polêmicas mudanças: a intensificação da aplicação da 

tecnologia se associa a uma nova configuração dos processos de produção. 

 

1994 - A Lei 8.948, de 8 de dezembro: - institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 

transformando, gradativamente, as ETFs e as EAFs em CEFETs; - A expansão da oferta da 

educação profissional somente ocorrerá em parceria com Estados, Municípios e Distrito 

Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais, que serão responsáveis pela 

manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino. 

 

1996 - Em 20 de novembro, a Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB) dispõe sobre a Educação Profissional num capítulo próprio. 

 

1997 - O Decreto 2.208 regulamenta a educação profissional e cria o Programa de Expansão 

da Educação Profissional (Proep). 

 

1999 - Retoma-se o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros 

Federais de Educação Tecnológica (Cefets). 

 

2004 - O Decreto 5.154 permite a integração do ensino técnico de nível médio ao ensino 

médio. 

 

2005 - Institui-se, pela Lei 11.195, que a expansão da oferta da educação profissional 

preferencialmente ocorrerá em parceria com Estados, Municípios e Distrito Federal, setor 

produtivo ou organizações não governamentais; Lançada a primeira fase do Plano de 

Expansão da Rede Federal, com a construção de 60 novas unidades de ensino pelo Governo 

Federal. O Cefet Paraná passa a ser Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

 

2006 - O Decreto 5.773 trata sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais 

no sistema federal de ensino. É instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos. É lançado o 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

 

2007 - Lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal. Até 2010 serão 354 

unidades. O Decreto 6.302 institui o Programa Brasil Profissionalizado. É lançado o Catálogo 

Nacional dos Cursos Técnicos. 

 

2008 - Articulação para criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 

2009 - Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

 
Fonte: BRASIL / Ministério da Educação (2011) 
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ANEXO B – HISTÓRICO – DADOS ORGANIZACIONAIS DO CEFET-MG 
 

1910 Escola de Aprendizes Artífices de Minas 

Gerais 
Decreto n. 7.566 de 23/09/1909 

1941 Liceu Industrial de Minas Gerais Lei n. 378 de 13/01/37 

1942 Escola Industrial de Belo Horizonte Decreto n. 4.073, de 30/01/42 

 Escola Técnica de Belo Horizonte Decreto n. 4.127 de 25/02/42 

1959 Escola Técnica Federal de Minas Gerais 
Lei n. 3.552 de 16/02/59, alterada pelo 

Decreto n. 796 de 27/08/69 

1978 
Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais 

Lei n. 6.545 de 30/06/78, alterada pela 

Lei n. 8.711 de 28/09/93 

1982 Aprovação do Estatuto da Instituição Decreto n. 87.411 de 19/07/82 

1984 
Aprovação do Regimento Geral da 

Instituição 
Portaria MEC n. 003 de 09/01/84 

1993 
Aprovação do Plano Institucional do 

CEFET-MG 
Resolução CD-034/93 de 12/11/93 

2005 
Aprovação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional-PDI - 2005-2010 
Resolução CD-122/05, de 19/12/2005 

2011 
Aprovação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional-PDI - 2011-2015 
Resolução CD-135, de 10/10/2011 

Fonte: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (2011a) 


