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RESUMO

Em 2008, a Lei 11.892 cria, no âmbito do Ministério da Educação, os Institutos Federais de 
Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  que  são  instituições  de  educação  superior,  básica  e 
profissional,  pluricurriculares  e  multicampi.  Entre  essas  instituições,  existe  o  Instituto 
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  Grande do Sul,  o  qual  possui,  no 
Campus  Erechim,  o  Curso  Técnico  em Vestuário.  Esse  modelo  de  instituição,  em sua 
proposta,  não  compreende  a  educação  profissional  e  tecnológica  como  mera 
instrumentalizadora de pessoas para o mercado e propõe uma formação contextualizada e 
potencializadora da ação humana, de modo a superar as barreiras entre o ensino técnico e o 
científico e a articular trabalho, ciência e cultura. Ciente de que a educação profissional 
tem promovido, no mundo contemporâneo, diversos debates, principalmente o de que o 
setor  produtivo  vem exigindo  do trabalhador  um processo  de  crescente  qualificação  e 
adaptação,  este  estudo  visa  a  responder  à  seguinte  questão:  como  egressos  do  Curso 
Técnico  em  Vestuário  e  empresários  do  setor  da  confecção  percebem  a  formação 
profissional  e  a sua relação com o mundo do trabalho?  Assim, tem-se como objetivo 
abordar as  percepções  de  egressos  e  empresários  sobre  a  relação  entre  a  formação 
profissional do Curso Técnico em Vestuário do IFRS – Campus Erechim e o mundo do 
trabalho. Trata-se de um estudo qualitativo com coleta de dados realizada por meio de 
entrevista  semiestruturada.  Participaram como  sujeitos  egressos  do  Curso  Técnico  em 
Vestuário das turmas 2009 e 2010 e empresários da área do vestuário em Erechim. Com 
base nos resultados da pesquisa, identificou-se que o Curso Técnico em Vestuário possui 
algumas deficiências que prejudicam a preparação de seu aluno para o mundo do trabalho. 
As análises e discussões advindas desses resultados são relevantes para a formação dos 
futuros  egressos,  além de servir  de subsídio ao corpo docente e  à  coordenação para a 
criação  de  novas  estratégias  que  priorizem a  qualidade  do  ensino  e  da  aprendizagem 
propiciados pelo Curso.
Palavras-chave:  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Educação 
profissional e tecnológica. Formação humana. Mundo do Trabalho. 



ABSTRACT

In 2008, Law 11.892 creates  under the scope of the Ministry of Education,  the 
Federal  Institutes  of  Education,  Science,  and  Technology,  which  are  institutions  of 
superior,  basic,  and  professional  education,  pluri-curricular  and  multi-campus.  Among 
these institutions, there is the Federal Institute of Education, Science, and Technology of 
Rio Grande do Sul, which offers the Technical Course of Clothing at the Erechim Campus. 
In  its  theory,  this  model  of  institution does  not  include professional  and technological 
education as to simply equip people for the market; it proposes a contextual and potential 
formation  of  human  action  as  to  break  the  barriers  between  technical  and  scientific 
teaching,  articulating work,  science,  and culture.  Aware that professional  education has 
promoted several debates in the contemporary world, especially concerning the productive 
sector, which has been demanding from the worker a process of ongoing qualification and 
adaptation, this study aims answering to the following question: how do graduates of the 
Technical Course of Clothing, and executives of the clothing industry perceive professional 
formation  and  the  relationship  with  the  workplace?  Thus,  it  is  aimed  to  analyze  the 
perception of graduates and executives on the relationship between professional formation 
of the Technical Course of Clothing of IFRS – Erechim campus and the workplace. It is a 
qualitative study with data collection performed through a semi-structured interview. The 
participating  subjects  were  graduates  from the  Technical  Course  of  Clothing  from the 
classes of 2009 and 2010, and executives of the clothing industry in Erechim. Based on the 
results of the research, it was identified that the Technical Course of Clothing has some 
deficiencies that impair the preparation of students for the workplace. The analysis and 
discussions originated from the results of this study may be relevant to the formation of 
future graduates, and it may also serve as subsidy to the teaching staff and coordination for 
creating new strategies that prioritize the quality of teaching and learning promoted by the 
Course.

Keywords:   Federal Institutes of Education, Science, and Technology.  Professional and 
technological education. Human formation. Workplace.
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INTRODUÇÃO

A história da educação brasileira é integrante da História e do mundo, existindo 

articulação nos campos econômico, ético, social, político e educacional. Uma forma de 

compreender a escola é por meio do contexto europeu, em que a mesma foi construída e 

migrou para estas terras junto com os seus colonizadores. Esse modelo de escola está 

enraizado num sistema fabril, que emerge com uma necessidade industrial em expansão 

e se consolida como uma instituição que serve ao modelo econômico-social capitalista.

No decorrer da história, a escola foi concebida como uma instituição que prepara 

os indivíduos para o mundo do trabalho, reproduzindo, assim, a ideologia capitalista. 

Adestra, recruta e conduz ao mercado de trabalho. Enguita relata que: 

[...]  a quase totalidade dos sistemas escolares  apresenta durante o período 
obrigatório  algum  tipo  de  divisão  entre  ensino  acadêmico  e  profissional, 
planejados, grosso modo, para conduzir os jovens, respectivamente, a postos 
de trabalho de gravata ou de macacão. (1989, p. 200).

Dessa  maneira,  a  função  do  sistema  educativo  voltou-se  ao  preparo  para  o 

mundo do trabalho,  deixando de lado a  educação para o desenvolvimento pleno do 

indivíduo em sua cultura. 

No século XX, houve uma grande mudança na base da eletromecânica para a 

microeletrônica,  ou  seja,  do  taylorismo/fordismo  para  o  toyotismo.  O 

taylorismo/fordismo,  considerado  um  procedimento  rígido  em  comparação  à 

flexibilidade do toyotismo, tinha por finalidade, de acordo com Kuenzer, 

[...] atender às demandas de educação de trabalhadores e dirigentes a partir de 
uma clara definição de fronteiras entre as ações intelectuais e instrumentais, 
em decorrência de classes bem demarcadas que determinavam o lugar e as 
atribuições de cada um. (2002, p. 06).

Dessa forma, o taylorismo/fordismo formava trabalhadores num sistema dual, 

baseado em um ensino para dirigentes, que pensam o processo de trabalho, e outro para 

os  demais  trabalhadores,  que  executam  as  tarefas  estabelecidas  pelos  primeiros, 

necessitando  de  pouca  formação  e  qualificação  profissional,  ou  seja,  é  baseado  no 

modelo de produção fabril. Assim, é responsável pela desqualificação do trabalhador, 

uma vez que lhe aliena a concepção e o produto final do seu trabalho. O pressuposto 

dessa pedagogia é o ensinar a fazer, o “saber fazer.” (TOLENTINO, 2002).
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Kuenzer discorre, ainda, que do paradigma taylorista/fordista decorrem várias 

modalidades de fragmentação pedagógica, como é o caso da dualidade estrutural e da 

fragmentação  curricular.  A dualidade  estrutural  diz  respeito  aos  tipos  diferentes  de 

escola, “segundo a origem de classe e o papel a elas destinadas [sic] na divisão social e 

técnica e trabalho.” (KUENZER, 2002, p. 07). Já a fragmentação escolar refere-se à 

divisão do conhecimento em áreas trabalhadas isoladas. Conforme Kuenzer,

[…] a expressão dessa fragmentação é a grade curricular, “que distribui as 
diferentes disciplinas com suas cargas horárias por séries e turmas de forma 
aleatória,  supondo que a unidade rompida se recupere como consequência 
‘natural’ das práticas curriculares, ficando por conta do aluno a reconstituição 
das relações que se estabelecem entre os diversos conteúdos disciplinares”. 
(2002, p. 08, grifo do autor).

Assim  sendo,  no  taylorismo/fordismo  os  conteúdos  frutos  do  conhecimento 

humano são vistos como um produto final e são oferecidos de forma fragmentada nas 

disciplinas, cabendo ao indivíduo apenas a sua assimilação. Para isso, o método mais 

adequado é o da repetição, e ao aluno não é permitida a intervenção nesse processo, pois 

o  seu  papel  é  o  de  memorizar  os  conteúdos  e  reproduzi-los  quando  solicitado. 

(TOLENTINO, 2002).

Entretanto, com o toyotismo, organiza-se outro processo de gestão do trabalho, 

propondo  ao  funcionário  trabalhar  na  totalidade  do  processo,  tomando  decisões, 

participando  e  assumindo  responsabilidades.  Nesse  contexto,  sobre  a  base  do 

desenvolvimento tecnológico propiciado pela microeletrônica, entram a criatividade, o 

trabalho de negociações,  ou seja,  todo um conjunto  de habilidades  que o indivíduo 

precisa desenvolver com foco no processo produtivo. 

O capitalismo dimensionou sua força de trabalho num sentido de deixá-la mais 

diversificada e complexificada,  havendo uma pressão sobre os processos educativos, 

institucionalmente organizados. Diante desse novo cenário, passam a existir setores e 

organismos  internacionais  –  como  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI),  Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO), entre outras –, e a escola, como um setor social, começa a sofrer 

forte pressão de parte destes. Tal pressão visa à adequação a uma política educacional 

que  vislumbre  a  formação  de  indivíduos  que  se  adaptem  ao  processo  de 

desenvolvimento em voga, cujos princípios se pautam na formação de competências e 
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habilidades, para que estes estejam aptos a entrar no mercado de trabalho. 

Com esse direcionamento,  a  partir  dos anos 1990, as mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho com a globalização da economia1, com a reestruturação produtiva2 e 

com novas formas de relação entre Estado e sociedade civil a partir do neoliberalismo3, 

“mudam radicalmente as demandas de disciplinamento e, em decorrência, as demandas 

que o capitalismo faz à escola.” (KUENZER, 2002, p. 08).

As  leis  do mercado tornam-se acentuadas  no sistema educativo  brasileiro.  A 

educação passa a ser voltada para a vida produtiva, enquanto o conceito de trabalho, 

consequentemente, sofre modificações para se adequar às novas realidades de mercado 

sob a  ótica da acumulação capitalista.  Exigem-se do trabalhador,  nessa nova ordem 

econômica,  novas  ações,  articuladas  com  o  conhecimento  científico,  capacidades 

cognitivas  superiores  e,  mais  especificamente,  capacidade  de  intervenção  crítica  e 

criativa,  perante  situações  inusitadas,  que  exigem  tomadas  de  decisões  e  soluções 

rápidas, originais e teoricamente fundamentadas, para responder ao caráter dinâmico 

que caracteriza a tecnologia na contemporaneidade. (KUENZER, 2000).

Fundamentalmente,  este  trabalho  apresentará,  por  meio  de  entrevistas  semi-

estruturadas com egressos do Curso Técnico em Vestuário do IFRS – Câmpus Erechim, 

além dos empresários do setor têxtil e do vestuário da região do Alto Uruguai Gaúcho, a 

relação da educação de um Curso Técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia e o mundo do trabalho.

O CURSO TÉCNICO EM VESTUÁRIO NO IFRS – CAMPUS ERECHIM 

Em 2005, com a publicação da Lei nº 11.195, inicia-se a primeira fase do Plano 

1 Entende-se  por  globalização  o  conceito  desenvolvido  por  Dale:  “um conjunto  de  atividades 
econômicas,  políticas  e  culturais  caracterizado  por  um  hiperliberalismo,  por  uma  governação  sem 
governo, pela mercadorização e consumismo, que tem por objetivo manter o sistema capitalista e seus 
valores.” (2004, p. 436).

2  Na reestruturação produtiva, a estrutura do mercado de trabalho se adapta ao novo paradigma 
produtivo e tecnológico, cujas palavras de ordem são:  produtividade, competitividade e lucratividade. 
Traz consigo um mercado no qual o emprego regular começa a se tornar escasso para a maioria; em seu 
lugar  surge  o  emprego  temporário,  cujas  condições  de  trabalho  estão  muito  abaixo  dos  padrões  
aceitáveis. Somando-se a este, há o "desemprego estrutural"  (ou "tecnológico"), afastando um grande 
número de pessoas do mercado de trabalho. (PEDROSO, 2006).

3  De acordo com Pamplona (2008), o neoliberalismo defende a pouca intervenção do governo no 
mercado de  trabalho,  a  política  de  privatização de empresas  estatais,  a  livre circulação  de capitais 
internacionais e a ênfase na globalização, a abertura da economia para a entrada de multinacionais, a 
adoção de medidas contra o protecionismo econômico, a diminuição dos impostos e tributos excessivos.
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de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a  partir da 

criação de novas unidades de ensino por parte da União, ocorrendo, preferencialmente, 

em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações 

não governamentais (ONGs) (BRASIL, 2005). A segunda fase do Plano acontece em 

2007, e, em 2008, a Lei nº  11.892 cria, no âmbito do MEC, os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). 

Ainda em 2008, há uma significativa mudança na LDB, com a Lei n° 11.741/08. 

Tal mudança diz respeito à educação de nível médio, que é inserida no capítulo da 

educação básica. Nesse contexto, a educação profissional e tecnológica é  inserida em 

uma nova configuração de sociedade e trabalho, evidenciada pelas mudanças 

tecnológicas, devendo servir para alavancar o desenvolvimento social, econômico e 

cultural, possibilitando a inclusão social e a geração de novas perspectivas no mundo do 

trabalho.  (SANTOS, 2010). Os Institutos Federais, em seu projeto, trazem uma nova 

pedagogia e constituem-se como um novo modelo institucional, visando à construção de 

novos sujeitos históricos, capazes de se inserir no mundo do trabalho, superando a 

barbárie neoliberal, com objetivo de aprimorar uma economia solidária e o 

cooperativismo. (SILVA, 2009).

Atualmente,  todos  os  estados  brasileiros  possuem  no  mínimo  um  Instituto 

Federal. No total há 38 institutos, cada um com seus diversos campi. No Rio Grande do 

Sul  existem  três  IFs,  sendo  eles:  o  Instituto  Federal  Farroupilha,  criado  mediante 

integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul e  da 

Escola Agrotécnica Federal de Alegrete; o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, criado 

mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas;  e o 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul, criado mediante integração do Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves, da Escola Técnica Federal de Canoas e 

da Escola Técnica Federal de Sertão. (SILVA, 2009).

O IFRS possui atualmente 12 campi distribuídos pelo Estado. Estes são situados 

em Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto 

Alegre, Restinga, Rio Grande, Sertão e Erechim. 

Em Erechim, existe entre tantos cursos, o Técnico em Vestuário, que no catálogo 

de Cursos Técnicos do MEC, encontra-se no eixo tecnológico de Produção Industrial. 

De acordo com seu Projeto Pedagógico, o curso visa a preparar profissionais cidadãos, 

“desenvolvendo  competências  e  habilidades  técnicas,  além de  firmar  compromissos 

éticos, sociais, políticos, econômicos e ambientais, construindo assim um novo perfil de 
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saber,  que  atende às  demandas  do  mercado de  trabalho local,  regional  e  nacional.” 

(IFRS,  2010,  p.  12). Ainda,  possui ênfase  na  relação  teoria  prática,  bem como  na 

necessidade constante de formação e atualização.

Dessa  forma,  em  seu  projeto,  o  Curso  Técnico  em  Vestuário  tem  como 

fundamento  a  reflexão  sobre  o  contexto  socioeconômico  no  qual  está  inserido  o 

profissional,  para  que  a  sua  intervenção  aconteça  de  maneira  responsável  e 

comprometida com o desenvolvimento social, de modo geral, e com a área do vestuário, 

em  particular.  (IFRS,  2010).  O  curso  possui  como  objetivo  geral  a  formação  de 

profissionais detentores de espírito crítico e visão estratégica global

 

Mundo do trabalho e o curso técnico em vestuário 

Nesta  pesquisa,  buscou-se analisar,  por  meio de entrevistas,  a  percepção dos 

egressos  e  das  empresas  que  lhes  ofereceram empregos  sobre  o  Curso  Técnico  em 

Vestuário  do  IFRS  –  Campus  Erechim.  Assim,  esta  pesquisa  apresenta  uma 

sistematização das colocações, destacando-se as considerações mais relevantes.

Sobre a busca do Curso Técnico em Vestuário do IFRS – Campus Erechim pelos 

egressos,  o  motivo  mais  recorrente  foi  a  procura por  capacitação profissional,  pois, 

sendo um curso subsequente ao ensino médio, a maioria de seus egressos já trabalhava 

ou havia trabalhado na área. Desse modo, buscavam um crescimento na empresa, ou 

uma (re)inserção no mundo do trabalho, no ramo do vestuário. Entretanto, outro motivo, 

implícito, para tal escolha seria a gratuidade do ensino, que se torna um atrativo para os 

alunos,  oportunizando  o  não  pagamento  da  educação,  visto  que,  na  região,  as 

instituições, em sua maioria, são privadas.

No que concerne às disciplinas do curso, alguns egressos consideraram todas 

importantes.  Porém,  a  maior  parte  respondeu  que  disciplinas  práticas  são  mais 

relevantes do que as teóricas. Assim, supõe-se que,  na visão de alguns,  a prática se 

sobrepõe  à  teoria  e  que  o  Curso  Técnico  em Vestuário  não  deve  se  voltar  para  a 

formação teórica e humanística. Essa afirmação pode ser confirmada por meio de uma 

análise da matriz curricular, evidenciando que no curso não há, com exceção de algumas 

disciplinas de gestão e de história, conteúdos ou projetos interdisciplinares destinados à 

formação humana e à construção da criticidade. 

Ainda  sobre  as  disciplinas,  a  maioria  dos  egressos  concorda  que  há 

superficialidade  na  formação,  ou  seja,  falta  de  aprofundamento  de  conhecimentos 
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práticos e teóricos,  devido ao pouco tempo que o curso compreende.  Além disso,  a 

interdisciplinaridade  e  o  trabalho  por  projetos,  segundo  os  egressos,  não  foram 

detectados no curso, com exceção do TCC, que, mesmo agregando todo o conteúdo 

estudado, não é suficiente, pois não representa a realidade do ambiente de trabalho, na 

mesma medida que um estágio poderia proporcionar.

Quanto  às  opiniões  relativas  à  infraestrutura  do  curso,  houve  destaque, 

qualitativamente,  para  os  laboratórios,  com ampla  diversidade  em maquinários.  Em 

contrapartida, um déficit quantitativo foi mencionado, pois, segundo os egressos, não 

existe quantidade suficiente de máquinas para todos os alunos de uma turma. A falta de 

maquinários deve-se à limitação de espaço no IFRS – Campus Erechim. Tal carência 

está relacionada à expansão da rede federal, em que existe a transformação e a criação 

de  instituições  em Institutos  Federais.  Assim,  esse  processo  chamado  de  ifetização 

poderá acarretar prejuízo para a qualidade do ensino, gerando um número elevado de 

novos campi dos IFs, porém com qualidade inferior à projetada em suas concepções e 

diretrizes. Nessa medida, a falta de qualidade se reflete no Curso Técnico em Vestuário, 

que, além de não possuir máquinas suficientes para os alunos, não oferece o laboratório 

de teciteca, que seria fundamental para garantir o sucesso do ensino-aprendizagem.

Outro  aspecto  posto  aos  egressos  diz  respeito  à  preparação  do curso  para  o 

mundo do trabalho. Em suas respostas, a maioria concordou que, por um lado, o Curso 

Técnico em Vestuário não prepara, efetivamente, o aluno para a realidade do trabalho, 

tendo  sido  o  conhecimento  proporcionado  mais  bem aproveitado por  alunos  que  já 

estavam inseridos na área. Por outro lado, porém, para grande parte dos egressos, além 

da construção de conhecimentos, o curso oportunizou e desenvolveu capacidades como 

criatividade,  comunicação  e  empreendedorismo,  auxiliando,  ainda,  no  crescimento 

pessoal, por meio do aprimoramento da confiança e das relações interpessoais. Assim, 

os entrevistados, em sua maioria, demonstraram intenção de continuar seus estudos no 

curso superior em Design de Moda, a ser lançado em 2013 no IFRS – Campus Erechim, 

reafirmando a verticalização do ensino, proposta definida pelos Institutos Federais. 

Uma  vertente  relacionada  aos  Institutos  Federais  se  refere  à  transformação 

social.  Nesse  quesito,  a  maioria  dos  egressos  revelou  não  ter  percebido  mudanças 

significativas,  e  poucos  mencionaram  que,  por  intermédio  do  curso,  conseguiram 

empregos melhores.  Porém,  a  verdadeira  mudança  não será  resolvida,  somente,  por 

soluções pedagógicas mediante reformas apenas no campo da educação. O processo de 

transformação será significativo se resultar de modificações estruturais  na sociedade 
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como um todo. (FRIGOTTO, 2011).

Também  foi  abordada,  com  os  egressos,  a  sua  percepção  quanto  à 

indissociabilidade  da  pesquisa,  do  ensino  e  da  extensão  no  IFRS.  Notou-se  que  a 

maioria  dos  respondentes  não possuía  clareza  acerca  da  definição  e  do conceito  de 

extensão e pesquisa,  possivelmente,  em razão do fato de a implantação do IFRS e, 

consequentemente, do Curso Técnico em Vestuário em Erechim ser ainda recente. Outra 

hipótese para essa falta de informação consta no Projeto Pedagógico Institucional do 

próprio IFRS, ao salientar que o Instituto coloca o ensino em primeiro lugar, deixando 

em segundo plano a extensão e a pesquisa. (BRASIL, 2011). Porém, espera-se que, aos 

poucos, tais pilares ganhem espaço e que haja, efetivamente, a indissociabilidade dos 

três eixos. 

Além de possuírem como diretriz a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 

extensão, os Institutos Federais, em seu projeto, traçam como objetivo a formação de 

novos  sujeitos  históricos  exercitantes  de  sua  cidadania  e  a  superação  da  educação 

voltada à ótica mercantil. Os IFs visam, ainda, à inclusão social em todos os seus níveis 

e  à  atuação  no  sentido  do  desenvolvimento  local  e  regional,  na  perspectiva  da 

construção da cidadania, sem perder a dimensão do universal. (SILVA, 2010).

Apesar disso, de acordo com as percepções dos egressos, no Curso Técnico em 

Vestuário não existe uma formação humana, o que leva a identificar um possível reforço 

da dualidade estrutural, que visa à separação da formação de dirigentes e de mão de 

obra qualificada. O pensamento dicotômico sobre duas redes de ensino vem enraizado 

na cultura brasileira, e mesmo que, na teoria, os Institutos Federais se intitulem como 

um “novo modelo pedagógico”, na prática, evidencia-se, pela percepção dos egressos, a 

continuidade da antiga tendência dicotômica. 

Outro item que reforça essa ideia, de uma educação voltada à ótica mercantil, é a 

curta duração do Curso Técnico em Vestuário e sua consequente superficialidade, pois, 

segundo a história da educação brasileira, o curso profissionalizante de rápida duração 

possui  pretensão  clara  de  atender  à  demanda  do  mundo  globalizado,  ou  seja,  uma 

educação  voltada  à  demanda  capitalista.  Reiterando  essa  noção,  encontra-se  a 

ifetização, que, com uma máscara democrática, coloca a educação a serviço do capital. 

Portanto, nesse contexto, ao Curso Técnico em Vestuário pode ser aplicada a expressão 

“inclusão  excludente”  utilizada  por  Kuenzer,  que,  embora  transmita  a  ideia  de  uma 

democratização da educação, aparentemente constituindo uma modalidade de inclusão 

escolar, fornecerá “[...] a justificativa, pela incompetência, para a exclusão do mundo do 
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trabalho.” (2002, p. 15).

No que se refere às dificuldades encontradas durante o curso, foram elencados 

três  aspectos:  o longo período que os alunos permaneceram sem estudar;  a falta de 

tempo para conciliar trabalho e educação e dificuldades financeiras. De certa forma, 

pode-se entender que os três tipos de dificuldade estão interligados, pois, por ser um 

curso  subsequente  ao  ensino  médio,  a  maioria  dos  alunos  encontrava-se  um  certo 

período  longe  dos  bancos  escolares,  a  maioria  trabalhando  para  obter  seu  sustento. 

Dessa maneira, infere-se que a maior parcela dos egressos tenha adentrado numa “zona 

de conforto”, em que se voltava atenção e tempo, sobretudo, ao trabalho. Entretanto, 

com o início do curso, o egresso precisou se adaptar e controlar melhor o seu tempo, 

para a conciliação dos afazeres do emprego, do estudo e dos cuidados com a casa. Além 

disso,  a  maioria  ganhava entre  um e três  salários  mínimos,  e  em alguns casos  não 

possuíam dinheiro para o transporte até o Instituto. Assim, supõe-se que a dificuldade 

financeira, aliada ao cansaço e à falta de tempo para conciliar trabalho e educação, são 

fatores  de  relevância  que  incidem diretamente  na  qualidade  da  aprendizagem e  na 

evasão escolar.

Ao analisar  a situação dos egressos no mundo do trabalho,  constatou-se que 

houve uma migração dos que trabalhavam na área para outros ramos. Por sua vez, os 

que  não  se  encontravam  empregados  sofreram  dificuldades  para  a  inserção  ou 

reinserção  no  mundo  do  trabalho.  A principal  dificuldade  diz  respeito  aos  baixos 

salários oferecidos pelo setor de confecção, motivo que se soma às más condições de 

trabalho, à falta de reconhecimento do técnico em vestuário, às vagas quase exclusivas 

para a costura e à falta de experiência. Assim, devido às dificuldades encontradas, o 

setor do vestuário, em Erechim, perde atratividade, e muitos egressos vêm migrando 

para outras áreas, como a metal-mecânica, que oferecem melhores condições salariais. 

As más condições do ambiente de trabalho também ganharam destaque na fala 

dos egressos. Sobre isso, supõe-se que uma grande parcela das empresas de confecção 

de Erechim foram abertas, inicialmente, de forma precária, de modo que seus donos não 

possuíam capacitação e conhecimento técnico sobre a ergonomia necessária aos seus 

colaboradores, podendo afetar diretamente a sua saúde. Deve-se ressaltar, igualmente, 

que  os  postos  de  trabalho,  nas  empresas  de  confecção,  são  deveras  diversificados, 

porém as posições mais comuns são as seguintes: sentado, quando há operacionalização 

de  máquinas  de  costura,  podendo  acarretar,  ao  longo  do  tempo,  problemas 

principalmente na região lombar; em pé, posição comum nos setores de modelagem, 
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corte e acabamento. 

A falta  de  reconhecimento  do  técnico  como  profissional  foi  outro  problema 

evidenciado. Embora seja um curso novo para a região e possua diversas possibilidades 

de  atuação  dentro  da  empresa  de  confecção,  de  um  modo  geral,  há  falta  de 

conhecimento  sobre  o  que  o  profissional  realmente  faz.  Muitas  vezes,  seu  perfil  é 

estereotipado, sendo visto como um curso que forma costureiros. Esse equívoco quanto 

às  funções  do  técnico  em  vestuário,  somado  à  grande  carência  de  mão  de  obra 

especializada  na área  da costura,  leva  a  distorções  sobre o curso,  que  possui  como 

objetivo  formar  profissionais  com  visão  de  todo  o  processo  do  vestuário,  e  não 

unicamente da costura.  

Outra  dificuldade  encontrada,  segundo  os  egressos,  deriva  da  exigência  de 

experiência prévia, pois, para a inserção no mundo do trabalho, é necessário mais do 

que  constante  capacitação e  reciclagem do conhecimento.  No caso  dos  egressos  do 

curso,  a  maioria  possuía  experiência  na  área,  razão  pela  qual  não  sentiram  tantas 

dificuldades no que se refere à adaptação nas empresas. É importante ressaltar, ainda, 

que os egressos que se encontravam inseridos na área do vestuário e lá permaneceram 

obtiveram ascensão de cargo ou aumento de salário. Assim, conclui-se que, para esses 

egressos,  o  curso  foi  positivo,  na  medida  em  que  auxiliou  no  seu  crescimento 

profissional dentro das empresas em que já estavam inseridos.

Os  empresários  foram  indagados,  inicialmente,  sobre  o  conhecimento  que 

possuíam em relação ao Curso Técnico em Vestuário. Todos deixaram claro que já o 

conheciam,  acrescentando  que  foram  colaboradores  ativos  na  estruturação  da  sua 

primeira matriz curricular. No que se refere às principais características que o técnico 

em vestuário deve possuir,  estão as habilidades básicas,  específicas  e  de gestão.  As 

habilidades básicas relacionam-se ao “ensinar a pensar”, a preparar o trabalhador para o 

novo e para as mudanças, a fim de que possua uma visão ampla da produção e do 

mundo.  As  habilidades  específicas,  por  seu  turno,  dizem  respeito  à  qualificação 

constante  e  às  habilidades  de  gestão,  estando  vinculadas  à  capacidade  de  gerir  seu 

próprio trabalho. 

Diante desses quesitos, o técnico em vestuário, segundo os empresários, deve ter 

em seu perfil domínio da técnica, criatividade, capacidade de adaptação a mudanças, 

conhecimento aprofundado, visão geral do processo, proatividade, comprometimento, 

ética,  polivalência,  liderança,  empreendedorismo,  comunicação,  criticidade, 

independência, bom relacionamento interpessoal. Assim, as empresas esperam receber 
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do  IFRS  profissionais  empreendedores  que  atendam  todas  as  necessidades  de  um 

mercado competitivo. 

Na avaliação feita pelos empresários, verificou-se, de modo geral, que o egresso 

do  Curso  Técnico  em Vestuário  não  atende  integralmente  todas  essas  expectativas. 

Afinal, os egressos do curso possuem deficiências de conhecimento, principalmente na 

área técnica. Todavia, existe a ideia de que o conhecimento será agregado e construído 

mediante a experiência vivenciada nas situações reais da empresa. 

Nos depoimentos dos empresários, houve destaque para as áreas que poderiam 

ser aprofundadas no curso, como a criação, a modelagem, o corte e a costura, além de 

uma  interdisciplinaridade  que  aguce  nos  alunos  conceitos  de  gestão,  de 

empreendedorismo e  de  liderança.  Ainda,  verificou-se  a  opinião  unânime  de  que  o 

egresso do Curso Técnico em Vestuário necessita de capacitação complementar, porém, 

essa necessidade  está  ligada diretamente às  características  do novo trabalhador,  que 

precisa buscar constantemente novos conhecimentos. (PORTO JÚNIOR, PINO, 2010).

Um assunto que veio à tona na entrevista diz respeito à situação do trabalho na 

área do vestuário em Erechim. Confirmando o que já havia sido relatado pelos egressos, 

os empresários mencionaram um alto índice de migração do setor do vestuário para 

outras áreas, devido aos baixos salários. Na visão dos empresários, a baixa remuneração 

é  justificada  pela  baixa  produtividade  dos  funcionários.  Assim,  existe,  por  meio  do 

sistema  de  metas,  uma  culpabilização  do  indivíduo  pelo  seu  fracasso.  Uma 

consequência disso é, sem dúvida, a precarização do trabalho na área do vestuário.

Diante das falas dos egressos e dos empresários, é possível afirmar que o Curso 

Técnico  em  Vestuário  possui  determinadas  deficiências  em  relação  à  falta  de 

aprofundamento do conhecimento, impossibilitando que alguns objetivos propostos em 

seu  Projeto  Pedagógico  sejam cumpridos  em totalidade.  Se,  por  um lado,  o  curso 

agregou conhecimentos e desenvolveu ou aprimorou capacidades como a criatividade, o 

empreendedorismo  e  a  comunicação,  por  outro,  não  prepara  em integralidade  seus 

egressos para o mundo do trabalho, pois possui deficiências teóricas e práticas. 

É importante notar, frente a isso, que as empresas requerem colaboradores aptos 

às inovações e às mudanças, que sejam possuidores de habilidades básicas, específicas e 

de gestão. Assim, como já comentado, se percebe a pertinência da expressão “inclusão 

excludente” para o caso em estudo. Com uma máscara de democratização da educação, 

mas visando à estatística, os padrões de qualidade do ensino não permitem a formação 

“de identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e superar as 
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demandas  do  capitalismo”  (KUENZER,  2002,  p.  15).  Em  síntese,  portanto,  essa 

inclusão é voltada a uma educação que não qualifica o ser humano em sua integralidade.

Infere-se, igualmente, com base nas falas, que nesse cenário existe a exclusão 

includente, a qual estabelece ligação direta com o mercado, sob a forma de trabalho 

precarizado. Como exemplos, citam-se os baixos salários do setor do vestuário. Nessa 

lógica,  o  processo  de  inclusão  excludente  da  educação  se  articula  ao  processo  de 

exclusão includente do mundo do trabalho, fornecendo ao capital a força laboral técnica 

e socialmente disciplinada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da análise das percepções dos egressos e dos empresários, constatou-se 

um conjunto de deficiências em relação à matriz curricular e à infraestrutura do Curso 

Técnico em Vestuário do IFRS – Campus Erechim, o qual se baseia, quanto a esses 

aspectos, no modelo fragmentado taylorista/fordista. Além disso, foi possível notar que 

as concepções e diretrizes dos IFs, que divulgam uma “nova pedagogia” empenhada em 

romper com a educação voltada aos interesses mercantis, visando à formação humana, 

crítica e cidadã, não são aplicadas pelo Curso Técnico em Vestuário. Afinal, diante das 

falas  analisadas,  infere-se  que  este  foi  formulado  para  suprir  as  necessidades  dos 

empresários da região. Cria-se, assim, um impasse entre o que o projeto dos Institutos 

Federais propaga e o que a prática realmente demonstra. Dito de outro modo, em suas 

concepções e diretrizes, os IFs são considerados novos modelos pedagógicos que visam 

ao rompimento com a educação voltada ao capital, entretanto, na prática, por meio da 

crescente ifetização e do apoio das políticas públicas nacionais, tal projeto se encontra 

ancorado na perspectiva mercantil. 

Em  síntese,  identifica-se,  na  prática,  a  reiteração  da  dualidade  estrutural. 

Kuenzer (2011) relata que essa dualidade é determinada fora da escola, exatamente pela 

relação que, no modo de divisão capitalista, se estabelece entre capital e trabalho. Essa 

contradição  fundamental  do  capitalismo,  que  opõe  a  classe  trabalhadora  aos 

proprietários  dos  meios  de  produção,  é  que  gera  a  necessidade  de  duas  escolas 

diferentes. O regime da acumulação flexível, pretensamente, mostra que toda a classe 

trabalhadora precisa de formação, de mais escolaridade, devendo aprender a trabalhar 

intelectualmente,  por  conta  da  base microeletrônica.  Embora aparente uma proposta 

pedagógica  capaz  de  melhor  integrar  a  dimensão  geral  à  dimensão profissional,  na 
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prática isso não se verifica, porque essa ruptura está na raiz da constituição de classes 

sociais diferentes, que têm, por sua vez, relações diferentes com o conhecimento. 

Essa questão, segundo a mesma autora, somente será resolvida pela superação 

do próprio modo de produção capitalista. O papel da escola, no caso do Instituto, é, 

teoricamente,  minimizar  os  efeitos  dessa  situação,  integrando  conhecimento  para  o 

mundo do trabalho e conhecimento intelectual. Porém, segundo as falas, essa integração 

não foi atingida no Curso Técnico em Vestuário do IFRS – Campus Erechim. 

 Quase encerrando estas considerações, é importante levar em conta que o IFRS 

e,  consequentemente,  o  Curso  Técnico  em  Vestuário  possuem  curta  caminhada  no 

contexto  pesquisado,  motivo  pelo  qual  seria  precipitado  conceber  conclusões 

cristalizadas. Assim, esta pesquisa gerou a oportunidade de um debate inicial sobre o 

referido curso, na visão dos egressos e dos empresários, originando novas indagações 

que  poderão  ser  respondidas  em  estudos  futuros.  Como  exemplo,  menciona-se  a 

construção e  as  modificações  relacionadas  aos  Institutos  Federais  como um modelo 

pedagógico, ou, ainda, as percepções dos professores, coordenadores e diretores sobre o 

Curso  Técnico  em  Vestuário.  Serão  igualmente  pertinentes  pesquisas  sobre  outros 

cursos do IFRS, a fim de embasar uma contínua melhoria da instituição,  ou que se 

fundamentem na formação desse novo trabalhador. Dessa maneira, sugerem-se novas 

investigações sobre os IFs, sobretudo porque estes possuem uma curta trajetória, sendo 

importantes os resultados obtidos para orientar seus rumos futuros.

Uma vez que o Curso Técnico em Vestuário está em constante construção, este 

trabalho poderá direcionar ações em prol de sua melhoria, a começar pela importância 

de se pensar numa formação crítica e humana, que se volte à integração. 
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