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 O presente trabalho tem por objetivo situar o quadro institucional da Educação 

Profissional Agrícola em Goiás e reconhecer as noções teórico-metodológicas que têm 

servido de referência à reorganização ou estruturação de políticas e práticas de educação 

profissional, especialmente em três ocasiões, antes e após as reformas da educação 

profissional implementada a partir dos anos 1990 e a partir da reorganização da Rede 

Federal, com a constituição dos Institutos Federais.  

Por meio do estudo documental e revisão bibliográfica, procura-se reconstruir 

fragmentos da Educação Profissional em Ceres, antes e após a criação do IF Goiano e 

verificar a possível existência de uma nova institucionalidade da Educação Profissional. 

As discussões decorrentes dos resultados obtidos em duas teses de doutorado, Carvalho 

(2012) e Souza (2014), que evidenciam mudanças significativas no quadro institucional 

da Educação Profissional em Goiás.  

Do ponto de vista de suas metodologias, ainda, imperam práticas fragmentadas e 

focadas na ideia de treinamento, embora, notamos algumas inovações a partir da 

utilização da metodologia de projetos. Estudos realizados por Carvalho (2012) apontam 

que a cultura organizacional predominante, tem suas raízes no Sistema Escola Fazenda, 

portanto, não se modifica pelo simples ato formal da legislação, mas há que se ter uma 

vontade coletiva e ações objetivas na reconstrução do novo fazer pedagógico que a 

legislação propõe.  

Procuramos identificar o quadro em que a Educação Profissional de nível Médio 

Técnico vem sendo executada em Goiás, sendo possível verificar as instituições que têm 

se ocupado da formação profissional e adquirir informações sobre seus vínculos 

institucionais, estratégias de atuação, cursos ofertados, certificações conferidas, 

principais estratégias metodológicas, perfil docente e perfil discente/egresso. 

Ao estudar a educação profissional em Ceres, desde a Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás - CANG, Carvalho (2012) correlacionou esta ao processo histórico 
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de desenvolvimento da região, seus conflitos e demandas, de um lado a luta por 

educação das famílias camponesas e de outra parte, já na década de 1980, o movimento 

dos grandes produtores em defesa da criação da escola, atual IF Goiano Câmpus Ceres. 

Recuando à primeira fase mencionada, ainda na década de 1940, a educação, 

inclusive rural, foi uma preocupação presente na colônia. ―O colono tinha acesso 

gratuito a terras e benefícios. [...] eram casas, ferramentas [...], assistência hospitalar, 

remédios e escolas‖ (ANDRADE, 1990, p.39). 

Ainda sobre o ensino agrícola, Andrade (2006) destaca a Escola Batista de 

Horticultura e Granjas B. M Foreman, inaugurada em 29 de fevereiro de 1960, que 

desenvolvia uma pedagogia similar a Escola Fazenda
4
. Já na década de 1970, a 

mencionada modernização conservadora, coincide com a pecuarização na região 

analisada e a reorganização da educação profissional, pela Lei 5.692/71, foi aligeirada e 

predomínio cursos de menores custos (GERMANO, 2000). 

Nos anos de 1990, ocorrem as reformas decorrentes da Lei 9.394/96 e decretos 

2.208/97 e 5.154/2004. Neste período, retomando a criação da Escola Agrotécnica de 

Ceres, em 1995, foi adotado o Sistema Escola Fazenda (EF), passando pela Pedagogia 

de Projetos (PP) e a Formação Unitária (FU).  

Sobre os sujeitos que atuam nessa formação, no IF Goiano, Souza (2014) indica 

que a maioria expressiva (88%) do efetivo de docentes está em regime de dedicação 

exclusiva. Quanto aos locais de experiências docentes anteriores dos sujeitos 

participantes nesta pesquisa, encontramos no quadro uma situação equilibrada, uma vez 

que 22,9% eram da rede privada/particular antes de ingressar no IF Goiano; 37,1% na 

rede pública estadual ou municipal, 14,3% na Rede Federal em outra escola técnica e 

outros 25,7% dizem que não tiveram experiência profissional anterior como docente. 

Percebemos, ainda em estudos de Souza (2014), que as disposições 

interiorizadas servem para impulsionar a atuação de tais sujeitos na modalidade de 

formação de trabalhadores e buscar para si uma melhor condição socioeconômica e 

profissional (rendimento, qualificação, titulação).  
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A despeito das disposições interiorizadas dos sujeitos docentes e gestores, 

estudos de Carvalho (2012) apontam que o diálogo é imprescindível no processo. 

Entretanto os informantes pesquisados apontaram que ele é pouco efetivo entre docentes 

e que não ser tarefa fácil tanto em termos de lugar epistemológico inerente ao percurso 

de cada professor, assim como a própria fragmentação curricular de seus cursos de 

graduação e pós-graduação, decorrentes das reformas educacionais promovidas no 

período militar, a Lei 5.540/68 e 5.692/71. Certamente o fenômeno se reproduz em 

outras instituições e níveis de ensino, não somente no profissionalizante. 

Foram considerados fatores responsáveis pelo baixo nível de interação e diálogo 

a postura individualista dos professores, além da falta de mecanismos e de prática 

efetiva da interdisciplinaridade, condição precípua para que a formação unitária e 

omnilateral saia do papel e ganhe espaço efetivo nas relações envolvidas no processo 

didático-pedagógico. 

Ao desvelar a educação profissional agrícola ofertada pelo IF Goiano, no que ela 

determina nas relações internas de um ou mais segmentos da sociedade, Souza (2014) 

revela também o quanto as estruturas são determinadas por essas relações, isto é, são 

estruturadas. Vimos nas percepções dos sujeitos entrevistados que veem a qualificação 

profissional como uma atribuição do sujeito e que ela só se torna efetiva no jogo das 

relações sociais que se estabelecem entre o trabalhador, a instituição formadora, as 

empresas e o Estado — na forma de sua política econômica e social, ou seja, uma visão 

mais próxima do que é chamado de qualificação profissional como relação social. O 

trabalhador (gestor ou docente) do IF Goiano tem clareza destas relações. Para os 

informantes a qualificação profissional não depende apenas da instituição e nem apenas 

do sujeito trabalhador em formação no instituto, como querem fazer crer algumas ideias 

dominantes acerca da relação educação e trabalho. 

No que se refere ao segmento discente, que igualmente é ator no processo 

formativo, ao estudar o perfil do egresso do Curso Técnico Agrícola do câmpus Ceres, 

Carvalho (2012) conclui que ao contrário do que se pretendia, um peão melhorado
5
, o 
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que foi observado é que, considerando a metodologia e a qualidade do processo 

didático-pedagógico, na opinião de 91,7% dos informantes a formação recebida foi 

adequada e fundamental ao desenvolvimento de um perfil cidadão do mundo, seja 

agronegócio, agricultura familiar, ou mesmo em outros ramos. 

Evidenciamos a importância de ambas as áreas de conhecimentos, propedêutica 

e profissionalizante, avaliadas por 58% dos informantes como imprescindíveis e 

complementares, nas três fases analisadas. 

Na questão carreira, os egressos apontam a significativa influência do curso 

técnico agrícola, na sua trajetória profissional e na sua qualidade de vida, foi alta para 

79,6%. Dentre as razões, para 66%, a troca de experiência favorece o amadurecimento. 

Finalizando as discussões sobre os temas propostos, no curso técnico agrícola de 

Ceres, mas não somente, a cultura organizacional predominante ainda tem raízes no 

Sistema Escola Fazenda, implantada no período COAGRI
6
, onde a formação integral, 

além da formação técnica, era o foco pretendido (FRANCO, 1994). 

Considerando a historicidade das políticas educacionais de formação do técnico 

agrícola
7
, se configuram como políticas de Governo e atende demandas do bloco 

dominante. Correlacionando as fases históricas de questões agrárias e educação 

profissional na região, evidenciaram que houve sincronia temporal entre elas.  

O conceito de competências tem orientado a elaboração de currículos nesse nível 

de ensino, no entanto, a organização, a adaptação e a execução dos cursos 

profissionalizantes com base na agropecuária têm sido lenta e contraditória, devido ao 

desconhecimento, à má utilização e à dificuldade de interpretação desse conceito pelas 

equipes de formadores, portanto, pouco contribuindo para a efetivação de uma nova 

institucionalidade da educação profissional, tendo em vista que esta tem sido 

desenvolvida na perspectiva de adequação às demandas do mercado, em detrimento do 

desenvolvimento amplo do aluno/trabalhador. 
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