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Decreto de criação 
da Escola de 
Aprendizes e Artifices
23/09/1909 

Ênfase na formação 
técnica (2a guerra) – 
e criada a Rede 
Federal de 
Estabelecimentos de 
Ensino Industrial. O 
nome passa a ser 
Escola Técnica de 
São Paulo

A escola passa a se 
chamar Escola 
Técnica Federal de 
São Paulo 

Mudança para o 
prédio na Rua Pedro 
Vicente – Canindé 
(atuais instalações do 
IFSP SPO)

Criação da Unidade 
Cubatão. Em 1996 
criada a unidade 
Sertãozinho

É criado o Instituto 
Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia, com 
migração de vários 
CEFETs para essa 
modalidade, incluindo 
o CEFET-SP que 
passa a se chamar 
IFSP 

Escola passa a se 
chamar Liceu 
Industrial de São 
Paulo

Os estabelecimentos 
de ensino passam a 
ter autonomia 
didática, 
administrativa, 
técnica e financeira. 

Criada Leis de 
Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB
-Criação dos cursos 
técnicos integrados 
ao ensino médio 

Primeiro diretor eleito 
pela comunidade 

As Escolas Técnicas 
Federais passam a 
se chamar CEFETs. 
Autorização para 
primeiros cursos 
superiores e extinção 
dos cursos técnicos 
integrados 
(retornando depois 
em 2004) 

O IFSP conta 
com 37 câmpus 
espalhados pelo 
Estado de SP



A função social
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 Espaço formativo no âmbito da educação e do ensino profissionalizante;

 Os diversos referencias refletem a opção da Instituição em abarcar 
diversas demandas da sociedade, incluindo a escolarização daqueles 
que, no contexto da vida, não participaram das etapas regulares de 
aprendizagem;

 Acompanhando os processos de transformação no mundo do ensino, do 
trabalho e com a perspectiva de diminuição das desigualdades sociais no 
Brasil, busca construir uma práxis educativa que contribua para a 
inserção social, à formação integradora e à produção do conhecimento;

 Projeto inovador e progressista, comprometido com a democracia e a 
justiça social, ao buscar a construção de novos sujeitos históricos, aptos 
a se inserir no mundo do trabalho, compreendendo-o e transformando-o.



Os objetivos
 O IFSP tem como objetivo central agregar à formação acadêmica a preparação 

para o mundo do trabalho, discutindo os princípios das tecnologias a ele 
relativas. 

 A concepção do trabalho como princípio educativo, o que não significa apenas 
aprender fazendo, nem é sinônimo de formar tão somente para o exercício do 
trabalho. 

 Entender o “trabalho como princípio educativo”, visando à participação direta dos 
membros da sociedade no trabalho produtivo. 

 A Educação Profissional deve explicitar o modo como o saber se relaciona com o 
processo de trabalho, ao propiciar também a compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos e sócio-históricos da atividade produtiva, para promover o 
desenvolvimento intelectual e a apreensão de elementos culturais que configurem a 
vida cidadã e economicamente ativa.



“
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As metas
 Expandir a oferta de educação profissional pública e de qualidade;

 Estar aberto à comunidade por meio da verticalização da oferta de 
cursos (da modalidade EJA até a pós-graduação e cursos de curta 
duração) e do acesso facilitado pela ampliação da rede em todas as 
regiões do país; 

 Formar cidadãos para o mundo do trabalho e não somente 
para o “mercado” de trabalho, por meio de uma Educação 
crítica e reflexiva.



1.2 - Indissociabilidade 
entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão
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EDUCAÇÃO: a pesquisa, 
a extensão e o ensino 

devem se converter num 
processo educativo capaz 

de formar, qualificar e 
emancipar os sujeitos, e 

que a produção de 
conhecimento científico 
tenha como finalidade 

reduzir as desigualdades 
sociais e aprimorar as 
condições de vida das 

pessoas, material, social 
e culturalmente. 

ENSINO: O Ensino, compreendido como o processo educativo de 
formação e interação social que se realiza em um tempo histórico 

determinado e com características ideológicas específicas, 
permitindo a construção de conhecimentos, habilidades e valores 

para o desenvolvimento humano integral e pleno, e para a 
participação na sociedade.  

EXTENSÃO: por sua vez, é um 
processo educativo, 

interdisciplinar, cultural, 
científico e político que promove 

a interação transformadora 
entre a Escola e outros setores 

da Sociedade (FORPROEX, 
2012). Esse processo educativo 

transformador somente se 
efetiva no momento em que a 

Extensão se configura como um 
espaço de produção de 

conhecimento a partir da troca 
de saberes e de experiências 

estabelecida na relação entre a 
comunidade interna e externa, 

sendo vital o diálogo entre 
sociedade e instituição 

educacional, torna-se possível a 
esta identificar, e refletir sobre 

os anseios e problemas 
colocados pela sociedade

PESQUISA: a pesquisa é um 
procedimento reflexivo 
sistemático, controlado e crítico, 
que permite descobrir os fatos ou 
dados, relações ou leis em 
qualquer campo do 
conhecimento, é um 
procedimento formal, com 
método de pensamento reflexivo, 
que requer um tratamento 
científico e se constitui no 
caminho para conhecer a 
realidade ou para descobrir 
verdades parciais sendo, 
portanto, uma atividade 
intelectual relacionada 
diretamente com a aprendizagem 
e com o estímulo à criticidade e 
à criatividade.



 Desenvolvimento humano

 O IFSP objetiva levar em conta o fato de que o desenvolvimento humano é um processo de 
construção contínua e que se estende ao longo da vida dos indivíduos e das sociedades de forma 
indissociável; 

 Não necessariamente ocorre de forma linear e progressiva, ele deve ser compreendido como uma construção humana, 
social, coletiva e comunitária, firmando-se como a meta orientadora de toda a reflexão e de toda a atividade de construção 
de cursos, projetos, pesquisas e atividades congêneres em âmbito institucional;

 Nossa instituição se identifica e se compromete com um projeto democrático de sociedade que 
compreende e pratica a educação como um compromisso de transformação, capaz de dar 
sentido cada vez maior tanto à nossa prática social enquanto instituição, como também a cada sujeito individual, que se 

encontra envolvido com este processo. 

 O conceito considera que apenas o crescimento econômico não é suficiente para medir o desenvolvimento de uma nação, 
diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou 
pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para 
as pessoas, suas oportunidades e capacidades relacionando-o diretamente com mudança para a qualidade.

 

1.3 - Princípios norteadores
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    Educação

 Compreendemos a educação como processo de formação e interação social que se realiza em um tempo 
histórico determinado e com características ideológicas específicas, permitindo a construção de conhecimentos, 
habilidades e valores para o desenvolvimento humano integral e pleno, e para a participação na sociedade.

 A educação, com isso, é fator importante e indispensável no processo de transformação 
dessa realidade social. Além da instrução e da orientação do sujeito para a apropriação do 
conhecimento, a educação também tem um sentido de dentro para fora, que significa a possibilidade do sujeito 
revelar suas potencialidades e educar-se.

 A proposta pedagógica do IFSP vincula-se à ideia de que o ensino não se limita à transmissão de informações 
e/ou ao desenvolvimento de capacidades técnicas para um exercício profissional específico, mas, ao contrário, a 
formação de seus alunos deve contemplar a chamada “cultura geral” - saberes cujo sentido formativo não se 
confundem necessariamente com uma aplicação imediata – e o engajamento político – por meio do 

desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes.
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  Educação Profissional e Tecnológica 
 Nosso objetivo principal passa pela formação profissional técnica e tecnológica de qualidade, isso só se torna 

possível na medida que o processo educativo contribua com a construção de cidadãos 
através de novos saberes.

 
 Nosso objetivo principal passa pela formação profissional técnica e tecnológica de qualidade, isso só se torna 

possível na medida que o processo educativo contribua com a construção de cidadãos através de novos saberes. 
Ora se o que se busca é a formação do cidadão para o mundo do trabalho, superando o conceito da mera formação 

do profissional para o mercado é preciso esforços para “derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o 
científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, é um dos 
objetivos basilares dos Institutos”;

 Nesta perspectiva, nos aproximamos da compreensão do trabalho como princípio educativo (RAMOS, 2004 e 
FRIGOTTO, 2004) na medida em que coloca exigências específicas para o processo educativo, visando à 
participação direta dos membros da sociedade no trabalho produtivo. Com isso, a educação deve explicitar o modo 
como o saber se relaciona com o processo de trabalho, ao propiciar também a compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos e sócio-históricos da atividade produtiva, para promover o desenvolvimento intelectual e a 
apreensão de elementos culturais que configurem a vida cidadã e economicamente ativa. 
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 Conhecimento 
 Paulo Freire (1992, p. 36) afirma que o conhecimento não se dá em um processo mecânico e desconectado, mas 

“se constitui nas relações homem-mundo e nas relações de transformação e se aperfeiçoa na problematização 

crítica dessas relações”. Assim, a aquisição do conhecimento não ocorre pela mera 
transferência, mas pela construção dos saberes no desejo de avançar, numa 
busca constante de dominar o desconhecido, inventando e reinventando a 
realidade.

 Considerando esta visão de escola articulada com o trabalho e com a formação integrada do estudante temos a 
construção do conhecimento como algo dinâmico e significativo e não fragmentado e descontextualizado. 

 O conhecimento para o mundo do trabalho vai além da técnica e da produção, envolvendo 
relações sociais, culturais e científicas. 

 A concepção de conhecimento está articulada ao conceito de processo educativo como dialógico 
integrando trabalho, ciência e cultura. No contexto da educação profissional o 
trabalho é o primeiro foco da educação enquanto prática social, que juntamente 
com a ciência e a cultura contribui para uma formação integrada do estudante. 
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Currículo 

● O foco central quando refletimos sobre currículo é buscar a orientação de uma ação educativa de 
forma ampla e integrada, o que vai muito além de listas de conteúdos, somatórias 
de cargas horárias e matrizes curriculares, envolvendo acima de tudo e preponderantemente uma 

perspectiva social e política, na qual o valor maior está no que se vai ensinar e quais as finalidades 
deste ensino para quem o vai receber.

● Nesse sentido, a indagação “o que selecionar como elemento constituinte de um currículo?” deve ser 

necessariamente antecedida por “o que os educandos devem se tornar?”.

● A transversalidade e a verticalização são dois aspectos que contribuem para a singularidade do desenho 
curricular nas ofertas educativas dos institutos. A transversalidade, entendida como forma de 
organizar o trabalho didático, no caso da educação tecnológica, diz respeito principalmente 
ao diálogo entre educação e tecnologia. A tecnologia é o elemento transversal presente no ensino, na 
pesquisa e na extensão, configurando-se como uma dimensão que ultrapassa os limites das simples aplicações 
técnicas e amplia-se aos aspectos socioeconômicos e culturais.

 

1.3 - Princípios norteadores

12



Currículo 

● Como princípio de organização dos componentes curriculares, a verticalização implica o reconhecimento 
de fluxos que permitam a construção de itinerários de formação entre os diferentes cursos da educação 
profissional e tecnológica: qualificação profissional, técnico, graduação e pós-graduação tecnológica.

● A transversalidade auxilia a verticalização curricular ao tomar as dimensões do trabalho, da 
cultura, da ciência e da tecnologia como vetores na escolha e na organização 
dos conteúdos, dos métodos, enfim, da ação pedagógica.

● A proposta curricular que integra o ensino médio à formação técnica supera o conceito de escola dual e 
fragmentada, estabelecendo o diálogo entre os conhecimentos científicos, tecnológicos, 
sociais e humanísticos e conhecimentos e habilidades relacionadas ao trabalho . Assim, pode 
representar, em essência, a quebra da hierarquização de saberes e colaborar, de forma efetiva, para a educação 
brasileira como um todo, no desafio de construir uma nova identidade para essa última etapa da educação 
básica.

● O fazer pedagógico nos Institutos Federais, ao trabalhar na superação da separação 
ciência/tecnologia e teoria/prática, na pesquisa como princípio educativo e científico, nas 
ações de extensão como forma de diálogo permanente com a sociedade revela sua decisão 
de romper com um formato consagrado, por séculos, de lidar com o conhecimento de forma 
fragmentada.
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 Prática pedagógica 
● Neste contexto as práticas pedagógicas, entendidas como conjunto de ações do professor no espaço de sala de 

aula (SACRISTÁN, 1999), constroem-se no IFSP a partir da tensão entre o rotineiro e mecânico e a 
premência da reflexão e inventividade perante as exigências educacionais heterogêneas e, 
por vezes, contraditórias, advindas de um projeto ainda em constituição.

● Partindo do princípio da autonomia e a gestão democrática que fazem parte da própria natureza do ato 
pedagógico, identifica-se a importância e a necessidade de se estabelecer relações 
democráticas que criem um ambiente institucional propício ao diálogo e a participação . 
Dessa forma, as práticas educativas devem levar em conta os diversos públicos presentes numa instituição em 
função das diferenças de gênero, de classe social, de etnia e de religiosidade.

● Ao promover a socialização de cidadãos conscientes de suas singularidades e acima de 
tudo, cientes dos aspectos humanos comuns que os unem, o Instituto Federal de São Paulo 
deve prover uma Educação emancipadora, tanto aos discentes como aos servidores .

● Para a construção da autonomia intelectual do educando, o ensino pode e deve ser potencializado pela pesquisa, 
orientada ao estudo e à busca de soluções para as questões teóricas e práticas da vida cotidiana dos sujeitos 
trabalhadores. Nesse sentido, a pesquisa como princípio pedagógico instiga a curiosidade do 
estudante em direção ao mundo que o cerca, gera inquietude.

● No processo de ensino, entendemos que deva-se priorizar uma metodologia que permita a inserção do 
educando como agente de sua aprendizagem, ou seja, a participação efetiva do estudante na 
construção de seu conhecimento. 
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