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RESUMO 

 
 

O estudo analisa a concepção de Educação Profissional que fundamenta a atuação 
da Escola Técnica do Agreste, em Bezerros-PE, esta criada com base no Decreto 
2.208/97 e no PROEP (Programa de Melhoria e Expansão da Educação 
Profissional), nos anos 90. Tendo por base o Decreto 5.154/04, a escola oferta 
cursos técnicos de nível médio, na forma concomitante e na modalidade 
subsequente, além de cursos profissionalizantes recorrentes. No movimento de 
levantamento de dados, foi desenvolvida a análise de documentos que propiciassem 
a apreensão dos referenciais norteadores dos princípios da formação desenvolvida 
nessa instituição de ensino. Posteriormente, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com professores e membros da equipe gestora, objetivando captar 
a concepção de formação profissional norteadora das práticas de formação no seu 
cotidiano escolar. No processo investigativo, foi identificado que o projeto de 
formação da escola pauta-se por pressupostos minimizantes da formação dos 
educandos aos interesses do mercado de trabalho, para tal foi incorporada, como 
modelo de formação, a pedagogia das competências, como forma de aumentar a 
possibilidade de empregabilidade dos alunos ingressos nos cursos técnicos. O 
estudo mostrou ainda um baixo índice de participação dos professores na 
construção dos currículos e perfis profissionais dos cursos técnicos; uso de 
abordagens formativas em desacordo com os objetivos da escola, além de 
deficiências na realização da articulação entre a formação geral e a formação 
especificamente profissional, especialmente, na forma concomitante. As análises 
dos dados permitiram apreender o desconhecimento entre os professores da 
proposta de Ensino Médio Integrado. Concluiu-se que, embora a ação da escola 
represente uma ampliação da oferta da Educação Profissional na região, os seus 
pressupostos de formação e o modelo de organização dos seus processos 
formativos têm restringido a formação dos educandos a princípios economicistas e à 
lógica do empreendedorismo e da empregabilidade, relegando a segundo plano um 
projeto de formação humana, objetivando a formação mais integral dos educandos, 
tal qual defendido pelos pressupostos do ensino médio integrado. 

 
 
 

Palavras-chave: Formação Técnica de Nível Médio; Ensino Médio; Trabalho e 
Educação.  
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ABSTRACT 

 

This study analyses the conception of Professional Education which bases the 
performance of Escola Técnica do Agreste, in Bezerros, Pernambuco, Brazil that was 
created based on decree 2.208/97 and PROEP (Improvement and Expansion of 
Professional Education Program) in the 90’s. Based on decree 5.154/04, the school 
offers technical courses as a High School degree in a concomitant scheme and 
subsequent modality apart from recurrent professional courses. During the data 
collection a document analysis was developed in order to propitiate the capture of 
referential guides of the principles of developed formation at this educational institute. 
Lately semi-structured interviews were held with teachers and members from the 
management staff aiming at capturing the concept of professional formation which 
guides the practice of formation in its academic day-by-day. While in the investigative 
process it could be identified that the project of school formation is interlined by 
minimizing assumptions of students’ formation to the job market interests. For that 
reason, the pedagogy of competences was incorporated as a formation model in 
order to increase the possibility of its graduated technical courses students’ 
employability. The study also showed a low manifestation of teachers’ participation in 
the construction of the technical courses school curriculum and professional profiles, 
the usage of formative approaches that disagree with the school goals, apart from the 
deficiency in accomplishing the articulation between general formation and the 
specifically professional formation, especially in the concomitant scheme. The data 
analysis allowed it to seize the ignorance among teachers about the Integrated High 
School system. It could be concluded that, although the action at schools represents 
an extension of the Professional Education offer in the region, its assumptions of 
formation and organization model of its formative process have restricted the 
students formation to economistic principles and also to entrepreneurship and 
employability logic, relegating a human formation project to a second plan aiming at a 
more integrate students’ formation such that defended by the Integrated High School 
System assumptions.  
 

 

Keywords: Technical Formation as a High School degree; High School; Work and 
Education 
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INTRODUÇÃO 

 
 Este trabalho busca analisar a concepção de educação profissional que 

fundamenta a atuação de uma escola profissionalizante de nível médio, localizada 

no município de Bezerros-PE, denominada Centro de Ensino Experimental Escola 

Técnica do Agreste (CEEETA).   

O interesse pela formação profissional dos trabalhadores tem crescido 

significativamente a partir dos anos 19701, quando começa o declínio da supremacia 

do processo de produção baseada no Taylorismo-Fordismo2, em consonância com o 

crescimento do modelo de produção flexível. Este exige maiores investimentos por 

parte do capital para a formação/preparação do trabalhador, tornando-o produtivo e 

adaptável aos mais diversos processos de produção, com vistas ao aumento da 

competitividade em um cenário de economia globalizada (Frigotto,1996). 

Paradoxalmente, nesse ínterim, agências de financiamento como o Banco 

Mundial e a Cepal3 cobram menor investimento social por parte do Estado, “visando 

à diminuição do déficit público e à maior liberdade de ação para o capital privado” 

(OLIVEIRA, R., 2006, p. 10). Além disso, requerem deste mesmo Estado a 

capacidade e a velocidade de resposta para a formação de mão-de-obra qualificada 

e adaptada à nova realidade do mercado, nos vários cantos do mundo; inclusive nos 

países de economia periférica, como o nosso.  

Ou seja, uma ação na perspectiva da chamada Teoria do Estado Mínimo4, 

amplamente difundida pelos países economicamente mais ricos do globo, sob a 

forma das medidas e ajustes neoliberais. 

                                                            
1 “Os anos 70 marcam a entrada definitiva de novas tecnologias microeletrônicas e novas 

formas de organização do trabalho nos diferentes ramos das indústrias [...]” (NEVES, 1994b, p. 25). 
 
2 “Em Taylor, o trabalho manual deve cumprir ‘a única’ forma correta de execução da tarefa, 

de acordo com tempos e movimentos pré-estabelecidos pela gerência. Ford estende as inovações 
tayloristas, introduzindo as linhas de montagem; desta forma, o tempo no processo de produção em 
série passa a ser imposto” (SEGNINI, 1994, p. 61). 
 

3 Cepal (Comissão Econômica para a América Latina). 
 
4 “O caráter mínimo do Estado se apresenta na deterioração das políticas sociais, na 

incapacidade de conter o desemprego em massa, na baixa aplicação dos recursos públicos para a 
educação e a saúde, na contenção de gastos com servidores públicos, enfim, em um conjunto de 
medidas tomadas sempre de forma autoritária, muitas vezes passando por cima da Constituição do 
país, sempre em prejuízo do conjunto da nação” (PINO, 2002, p. 73). 
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Segundo (FRIGOTTO, 2010c, 73), “quando mais regressivo e desigual o 

capitalismo realmente existente, mais ênfase se tem dado ao papel da educação, e 

uma educação marcada pelo viés economicista, fragmentário e tecnicista”.  

É justamente no período dos anos 90, que aumenta em todo o mundo a 

demanda por qualificação dos trabalhadores, tendo em vista as mudanças 

decorrentes das transformações no mundo do trabalho, a reestruturação produtiva 

do capitalismo e das bases técnicas de produção, a fim de garantir maior 

produtividade e competitividade. Sobre essa questão, Pino assegura que: 

A formação profissional tem sido vista como uma resposta estratégica, mas 
polêmica, aos problemas postos pela globalização econômica, pela busca 
da qualidade e da competitividade, pelas transformações do mundo do 
trabalho e pelo desemprego estrutural (PINO, 2002, p. 77).   

Em decorrência deste contexto, surge, no Brasil, no ano de 1995, o 

PLANFOR (Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador), de gestão do Ministério 

do Trabalho, com recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), cujo objetivo 

era de qualificar e requalificar trabalhadores visando diminuir o desemprego e o 

subemprego. Posteriormente, “o mesmo foi transformado em Plano Nacional de 

Qualificação (PNQ), com direcionamento mais incisivo na política de emprego e 

renda mínima para desempregados, subempregados e força de trabalho supérflua” 

(FRIGOTTO, 2007, p. 1.142).     

Mais precisamente, a partir da década de 90, a cobrança e expectativa pelos 

resultados dos investimentos em educação passam a ser considerados primordiais 

para o bom desempenho econômico do país, especialmente por parte dos 

empresários e dos organismos financiadores internacionais, consequentemente, “a 

qualidade na educação passa a ser definida a partir dos interesses do capital 

globalizado” (OLIVEIRA, R., 2003, p. 45). 

De acordo com Frigotto e Ciavatta, é nesse período que a Teoria do Capital 

Humano se renova, ao adquirir para si aspectos notadamente neoliberais: 

[...] é na década de 1990, sob a base da mundialização do capital, das 
reformas que consubstanciam o desmanche do Estado na garantia de 
direitos coletivos e universais e do avassalador processo de privatizações, 
que a ideologia do capital humano se redefine, mediante as noções de 
sociedade do conhecimento, qualidade total, pedagogia das competências, 
empregabilidade e empreendedorismo (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2011, p. 
624).  
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A partir de então, há uma ênfase no fator formação de Capital Humano5, o 

qual traz consigo a ideia de empregabilidade6, ou seja, busca munir os trabalhadores 

das condições necessárias para alcançar ou manter-se no emprego. No entanto, é 

importante considerar que “a universalização do conceito de empregabilidade é 

expressão de um movimento específico do capitalismo. Não faria sentido a sua 

utilização num momento de pleno emprego” (OLIVEIRA, R., 2003, p. 39). 

Neste sentido, surge a ideia de que o trabalhador é o único responsável pelas 

condições de estar e permanecer no mercado, tomando por base, unicamente, sua 

capacidade e desempenho individual. Dessa forma, desconsidera-se o plano real de 

crise do capitalismo, que atualmente vem gerando demandas específicas de mão-

de-obra, com base nos diferentes níveis de acesso das populações aos 

conhecimentos técnicos, científicos, tecnológicos e culturais. Além do mais, criam-se 

mecanismos para justificar a não responsabilização do Estado quanto à garantia das 

condições sociais mínimas à população, incluindo-se aí as condições reais de 

educação e emprego. 

Consequentemente, tal postura gera uma visão equivocada de formação 

profissional, por estar baseada em aspectos como: a competitividade, 

individualidade, autonomia, empreendedorismo, protagonismo, qualidade total, 

flexibilidade, formação abstrata e polivalente, habilidade para trabalhar em equipe, 

formação por competências. Com isso, visa-se, exclusivamente, à mera 

profissionalização do trabalhador e sua inserção no mercado de trabalho, em 

detrimento de uma educação de caráter Integral. Ou seja, provoca o que pode ser 

mais grave dessa tendência: uma educação profissional desarticulada da educação 

geral do trabalhador, agora diante de currículos cada vez mais flexíveis, fruto da 

(des)regulamentação oficial para o setor, expressa sob a forma de decretos, leis, 

                                                            
5 Capital humano, “a literatura nos permite rastrear conceitos mais operativos como: custo-

benefício, custo-qualidade, determinantes da educabilidade. Os conceitos, hoje mais qualitativos, de 
formação para a competitividade, qualidade e formação flexível, abstrata e polivalente, qualidade 
total, explicitam também, em sentido mais operativo, a categoria de sociedade do conhecimento” 
(FRIGOTTO, 2007, p. 89). 
 

6 “O conceito de empregabilidade [...] surge com um mecanismo que retira do capital e do 
Estado a responsabilidade pela implementação de medidas capazes de garantir um mínimo de 
condições de sobrevivência para a população. Responsabilizando os indivíduos pelo estabelecimento 
de estratégias capazes de inseri-los no mercado de trabalho, justifica-se o desemprego pela falta de 
preparação dos mesmos para acompanhar as mudanças existentes no mundo do trabalho”  
(OLIVEIRA, R., 2003, p. 36). 
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diretrizes, orientações teórico-metodológicas, situadas num contexto histórico de 

profunda dualidade estrutural posta pelo modelo capitalista. 

Tem-se evidenciado, no contexto da sociedade atual, uma crescente 

demanda por formação/qualificação profissional de jovens e de trabalhadores em 

geral, com vistas à integração e até a permanência destes no mercado de trabalho. 

Contudo não se conseguiu ainda superar no país o dualismo conservador entre 

educação geral e formação técnica, presentes no interior de nossas escolas, pois, na 

prática, a formação profissional se apresenta bastante fragmentada e desarticulada, 

sem obedecer ao princípio da integralidade da formação humana, em especial, no 

nível médio.   

Consequentemente, há uma intensificação das ações de qualificação dos 

trabalhadores. Dentro desse contexto, emergem ações complementares ou 

substitutivas ao papel do Estado no campo das políticas de formação profissional, 

quando estas deveriam ser ofertadas e garantidas ao cidadão, prioritariamente, por 

parte do Estado. 

Observa-se, então, que o setor privado vem, nas últimas décadas, 

assumindo cada vez mais a implementação de ações de cunho profissionalizante, 

caracterizando uma paulatina privatização e mercantilização da Educação 

Profissional no país.  

Surgem, então, práticas de formação profissional em conformidade com o 

pragmatismo impresso pelo setor produtivo privado, baseadas no aprender a 

aprender, no desenvolvimento de competências, centradas no desempenho 

individual, responsabilizando os trabalhadores pela própria formação e culpando-os 

por suas condições sócio-econômicas.  

Para fins de nossa investigação, elegemos a Escola Técnica do Agreste, 

denominada Centro de Ensino Experimental Escola Técnica do Agreste (CEEETA), 

localizada na cidade de Bezerros - PE, na região do agreste pernambucano, unidade 

privada da Educação Profissional, construída com recursos do BID/MEC, enquanto 

ação do PROEP (Programa de Expansão da Educação Profissional), o qual 

representou a extensão do PLANFOR (Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador) ao setor educacional brasileiro, durante o governo FHC, na década de 

90. Esta escola é gerida e mantida desde então por entidade local, sem fins 
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lucrativos: o IAAL (Instituto Alcides D’ Andrade Lima), em cumprimento ao seu 

projeto inicial, PEC (Projeto de Educação Comunitária). 

Elegemos esta escola enquanto campo empírico de nossa investigação, 

primeiramente, pela representatividade regional que ela vem demonstrando no 

âmbito da formação profissional, expressa no crescente número de jovens e 

trabalhadores submetidos regularmente aos processos de formação da escola. Em 

segundo lugar, pelo papel específico que esta instituição passa a exercer para a 

manutenção ou superação da ordem social instalada a partir da ação de educação 

profissional desenvolvida no âmbito local e regional a partir da implementação do 

seu projeto de formação.  

A escola vem ofertando, desde o ano de 2005, cursos técnicos de Nível 

Médio, na modalidade subsequente e na forma concomitante, além de cursos 

recorrentes de qualificação/requalificação profissional, chamados FICs (Formação 

Inicial e Continuada), ao público jovem e aos adultos trabalhadores e 

desempregados do município de Bezerros e da região circunvizinha.  

De acordo com o atual Projeto Político Pedagógico da instituição, a atuação 

da escola abrange municípios da região inseridos num raio de 100 km do seu 

entorno, por exemplo: Bezerros, Bonito, Gravatá, Sairé, Caruaru, Camocim de São 

Félix, Riacho das Almas, São Joaquim do Monte, Cumaru e Chã-Grande. 

Nos últimos anos, a escola tem se configurando como polo regional de 

formação profissional para os que buscam uma melhoria na sua qualificação a fim 

de serem absorvidos pelo mercado de trabalho, bem como, para os que buscam 

uma formação objetivando dar início a ações de empreendedorismo.  

Nas dependências físicas da escola, funciona, durante o período diurno, a 

Escola de Referência em Ensino Médio Integral, a qual faz parte do PEI (Programa 

de Educação Integral), pertencente à Rede Estadual de Ensino de Pernambuco. A 

utilização do prédio pela referida escola é fruto da parceria firmada entre o Governo 

do Estado de PE e a entidade mantenedora da Escola Técnica do Agreste, o IAAL, 

objetivando a manutenção e funcionamento do prédio escolar.  

A título de pesquisa, tomamos como questionamento central o seguinte: Qual 

a concepção de educação profissional que fundamenta a atuação da Escola Técnica 

do Agreste, no município de Bezerros? Isso em decorrência de que a referida escola 

assumiu para si, no contexto da região do Agreste, com base no que define o seu 
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Projeto Político Pedagógico, a missão de se tornar polo de referência em Educação 

Técnica de Nível Médio e de Qualificação Profissional Inicial e Continuada. A 

justificativa advém da excelência da qualidade na oferta da formação profissional 

que a escola deseja e julga ofertar aos seus alunos, bem como do crescente índice 

de inclusão dos mesmos no mercado de trabalho regional, inclusive, ainda durante a 

realização dos cursos técnicos na escola.  

O presente estudo buscou apreender a concepção de educação profissional 

expressa tanto nos dados documentais, quanto nos depoimentos dos sujeitos 

diretamente responsáveis pelas ações de formação profissional, realizadas pela 

Escola Técnica do Agreste. 

O objetivo geral de pesquisa consiste em analisar a concepção de 
educação profissional que fundamenta a atuação da Escola Técnica do 
Agreste; unidade do setor privado, gerida por entidade do Terceiro Setor, o 
IAAL (Instituto Alcides D’ Andrade Lima), em Bezerros-PE. 

A fim de dar conta de nosso objetivo geral, estabelecemos os seguintes 

objetivos específicos: 
a) identificar as concepções teórico-práticas que fundamentam as ações de 

educação profissional executadas pela Escola Técnica do Agreste; 

b) Analisar a integração entre o ensino técnico e a formação geral no âmbito 

da formação técnica de nível médio da Escola Técnica do Agreste. 

O presente estudo surgiu da nossa experiência com jovens e adultos nos 

mais diversos espaços: escolas, coletivos de projetos, associações e organizações 

não governamentais. Em especial, adveio da nossa vivência de dez anos atuando 

como professora do Ensino Médio Regular, da Rede Estadual de Educação, e como 

professora e Coordenadora Pedagógica da EREMGRA (Escola de Referência em 

Ensino Médio de Gravatá), vinculada ao Programa de Educação Integral da 

Secretaria de Educação de Pernambuco, nos anos de 2007 e 2008 e, mais 

recentemente, como fruto da experiência à frente da Secretaria da Infância e da 

Juventude, no município de Gravatá – PE, no período de 2009 a 2010.  

A temática e seu recorte atendem ao seguinte aspecto: a especificidade das 

ações profissionalizantes exercidas por entidades do setor privado, diante do cenário 

nacional de descentralização, desagregação e flexibilização da Educação 

Profissional. Esse quadro é promovido pelo Estado brasileiro a partir dos anos 90, 
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com a reforma neoliberal da Educação Profissional expressa, entre outros aspectos, 

na transferência de responsabilidade, por parte do Estado, de seu papel executor 

frente à política de Educação Profissional para setores privados da sociedade, assim 

como da materialização e abrangência que as ações realizadas por tais unidades 

vêm tomando no âmbito da formação de trabalhadores, particularmente para a 

região do Agreste pernambucano. 

 Durante a realização do presente estudo, buscamos o aprofundamento 

teórico dos temas abordados visando efetivar uma análise acerca da concepção de 

educação profissional que estrutura a atuação da Escola Técnica do Agreste e suas 

implicações na formação integral dos estudantes.  

Nesse sentido, a pesquisa contribuiu diretamente para a ampliação de nossos 

conhecimentos quanto à temática Trabalho e Educação. De modo especial, 

possibilitou reconhecer os principais aspectos da Política de Educação Profissional, 

assim como as características do processo de formação profissional de nível médio 

na instituição pesquisada.  

A dissertação pretende contribuir com a discussão sobre a formação técnica 

de nível médio desenvolvida no país, no contexto da Política de Educação 

Profissional. Intenta também servir como fonte para novas investigações, 

colaborando assim para a ampliação da reflexão acerca da temática.  

 
Procedimentos Teórico-Metodológicos 
 

De acordo com Minayo (2009), a metodologia representa o percurso do 

pensamento e a ação prática efetivada pelo sujeito na abordagem da realidade. 

Sendo assim, inclui ao mesmo tempo: o método, as técnicas e a criatividade do 

pesquisador.  

Dada natureza do nosso problema de pesquisa, a opção deu-se pela 

pesquisa qualitativa em virtude desta ser a que melhor se adapta ao estudo do 

fenômeno em questão, visto que se visa apreender os mecanismos internos que 

estruturam as ações dos sujeitos e grupos nos diferentes espaços sociais, tomando 

por base a historicidade dos processos.  
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Segundo Minayo (2010), o objeto das Ciências Sociais é essencialmente 

qualitativo em decorrência da dinamicidade da realidade social, da qual emanam 

múltiplos significados. 

Conscientes da necessidade de que a compreensão da concepção 

estruturante da formação profissional desenvolvida pela Escola Técnica do Agreste 

exige a apreensão da própria dinâmica do real, nossa investigação pauta-se no 

materialismo histórico enquanto caminho teórico, utilizando-se da dialética como 

método de abordagem, na tentativa de apreender as contradições presentes na 

realidade do campo de pesquisa. 

Para (MINAYO, 2009, p. 17), “a teoria é construída para explicar ou 

compreender um fenômeno, um processo ou um conjunto de fenômenos e 

processos”, entretanto, será sempre uma abstração da realidade.  

Nesse sentido, nossa opção, portanto, é pelo materialismo histórico dialético, 

sobretudo porque buscamos, em nossa investigação, articular as condições gerais 

de produção e reprodução da existência à problemática da subjetividade humana. 

Além disso, partimos do princípio de que a abordagem qualitativa, que se baseia no 

uso do método dialético, visa considerar a intrínseca relação entre pensamento e 

base material (Minayo, 2010).   

De acordo com (KOSIK, 2011, p 20), “a dialética é o pensamento crítico que 

se propõe a compreender a ‘coisa em si’ e sistematicamente se pergunta como é 

possível chegar à compreensão da realidade”. Conforme o autor, um pensamento 

que destrói a pseudoconcreticidade para conhecer a realidade. 

A destruição da pseudoconcreticidade – que o pensamento dialético tem de 
efetuar – não nega a existência ou a objetividade daqueles fenômenos mas 
destrói a sua pretensa independência, demonstrando o seu caráter mediato 
e apresentando, contra a sua pretensa independência, prova do seu caráter 
derivado (KOSIK, 2011, p. 20). 

Partindo desse entendimento, buscamos compreender a lógica inerente ao 

processo da formação técnica de nível médio na instituição pesquisada, 

evidenciando os múltiplos aspectos e as representações elaboradas pelos sujeitos 

em relação ao objeto investigado, analisando os pressupostos teórico-

epistemológicos e político-filosóficos sobre os quais se assentam as práticas 

pedagógicas da escola. Relacionamos essas práticas aos determinantes históricos e 

sociais que as condicionam, bem como às reais possibilidades da integralidade da 

formação dos alunos dos cursos técnicos da escola.  
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Conferimos, ainda, as implicações da ação da escola na formação dos 

trabalhadores, o que exigiu um esforço na tentativa de empreender uma análise 

sobre a realidade educacional e, em especial, sobre a Política de Educação 

Profissional numa perspectiva histórico-crítica. Empreender tal análise implica, 

necessariamente, o uso do método dialético, o qual, segundo Minayo: 
[...] é a estratégia de apreensão e de compreensão da prática social 
empírica dos indivíduos em sociedade [...], de realização da crítica das 
ideologias e das tentativas de articulação entre sujeito e objeto, ambos 
históricos (MINAYO, 2010, p.108). 

Imprimir esse tipo de análise significa reconhecer a especificidade histórica da 

vida humana e social, ou seja, a sujeição destas à constante mudança; a 

necessidade de se considerar a totalidade da existência humana, sua imbrincada 

relação entre o particular e o geral, bem como a unidade entre contrários. Em outras 

palavras, reconhecer a unidade que há na totalidade e em suas partes; captando as 

tensões, as direções e perspectivas das transformações do próprio objeto, conforme 

afirma Minayo (2010). Como se observa, trata-se de um esforço extremamente 

desafiador ao pensamento e, ao mesmo tempo, indispensável à compreensão da 

realidade social.  

 Nessa perspectiva, buscamos identificar a opção da escola técnica quanto ao 

projeto de formação e de sociedade que orienta sua atuação, evidenciando os seus 

princípios norteadores, os fundamentos teórico-metodológicos, os objetivos 

educacionais e as estratégias pedagógicas utilizadas pela escola junto aos alunos. 

Visando contemplar as diferentes vertentes do objeto de estudo, atentamos 

para três aspectos específicos na investigação em pauta: o epistemológico, o 

pedagógico e o político-social, os quais buscamos contemplar em nossa pesquisa. 

O aspecto epistemológico diz respeito às bases teóricas que fundamentam 

as ações de formação profissional executadas pela Escola Técnica, especialmente 

quanto a efetivar a integração entre formação geral e formação técnica. Quanto ao 

aspecto pedagógico, foi contemplado o caráter teórico-prático das ações de 

formação profissional, desenvolvidas pela Escola, materializado em sua proposta 

pedagógica, planos de trabalho, metodologias, estratégias pedagógicas utilizadas, 

organização curricular, instrumentos avaliativos, entre outros.  

Já quanto ao aspecto político-social, buscamos elucidar as finalidades, 

objetivos, o papel ou função que as ações de formação profissional realizadas pela 
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escola técnica tendem a priorizar no contexto da educação profissional impressa 

pela escola aos sujeitos, no âmbito local e regional. 

Vale aqui salientar que a correta opção dos procedimentos de pesquisa 

encontra intimamente relacionada à postura epistemológica do sujeito e é 

considerada de suma importância para a apreensão da realidade. Segundo (MOROZ 

e GIAFALDONI, 2006, p. 83), “a coleta de dados é o momento de se obterem as 

informações necessárias e que serão alvo de análise, posteriormente”.  

Visando à obtenção dos dados necessários à realização deste estudo, 

utilizamos, como recursos metodológicos, a pesquisa documental e a realização de 

entrevistas semiestruturadas, estas envolveram o total de 13 sujeitos diretamente 

relacionados à escola pesquisada. De acordo com Minayo: 

As entrevistas podem ser consideradas conversas com finalidades e se 
caracterizam pela sua forma de organização. [...] (a entrevista) 
semiestruturada, combina perguntas fechadas e abertas, em que o 
entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem 
se prender à indagação formulada (MINAYO, 2009, p. 64). 

Inicialmente, buscamos efetivar a revisão bibliográfica, identificando o cenário 

atual no qual está mais amplamente inserida a Educação e, de modo mais 

específico, a educação profissional brasileira, visando apreender sua singularidade e 

embates atuais, enquanto política educacional.  

Foi realizada revisão bibliográfica na tentativa de apreender o estudo da 

temática em questão, objetivando identificar os principais aspectos abordados pelos 

pesquisadores nas análises sobre a formação técnica de nível médio no país.  

A fim de que fosse realizada a coleta de dados, a pesquisa exploratória 

inicial também se fez precisa em virtude da necessidade do acesso a documentos e 

informações da instituição alvo da investigação. 

Recorremos à pesquisa documental, partindo da ideia de que, desde que 

sejam tomados os cuidados necessários, “os registros podem ser utilizados como 

fonte confiável de dados, [...]” (MOROZ e GIANFALDONI, 2006, p. 80). 

Com o objetivo de identificar os principais aspectos teórico-metodológicos que 

estruturam a ação de formação profissional da escola, empreendemos um 

levantamento documental na instituição, conforme demonstrado no quadro 01: 
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QUADRO 1- SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DOCUMENTAL REALIZADO NA 
ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE E OS RESPECTIVOS ASPECTOS 

ANALISADOS 
 

Documento 
 

Período/ ano 
 

Aspectos Observados 

Projeto 

Político Pedagógico 

2011 I. Pressupostos teórico-metodológicos e 

político-filosóficos nos quais a escola 

fundamenta sua ação de formação 

profissional 

II. Princípio educativo da instituição 

III. Abordagens formativas e processos 

avaliativos  

IV. Plano de Ação: Visão e Missão da 

Escola  

V. Objetivos institucionais 

VI. Metas institucionais 

Regimento Interno da 

Escola 

2011 I. Estruturação e Organização da Escola 

Técnica do Agreste 

II. Bases legais do funcionamento da 

Escola Técnica do Agreste 

III. Processo de avaliação do desempenho 

dos alunos na instituição 

IV. Estratégias de formação continuada de 

professores 

V. Emissão de certificação escolar 

VI. Possibilidades de construções de 

Itinerários formativos diversificados 

pelos alunos 

Plano do Curso Técnico 

em Edificações 

2010/2011 I. Estrutura e organização Curricular 

II. Critérios de seleção de conteúdos 

III. Perfil de conclusão de curso e seus 

mecanismos de atualização 

Plano do Curso Técnico 

em Hospedagem e Lazer 

2010/2011 I. Estrutura e organização Curricular 

II. Critérios de seleção de conteúdos 

III. Perfil de conclusão de curso e seus 

mecanismos de atualização 

Plano do Curso Técnico 

em Administração 

2010/2011 I. Estrutura e organização Curricular 

II. Critérios de seleção de conteúdos 

III. Perfil de conclusão de curso e seus 
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mecanismos de atualização  

 Dados: Documentos disponibilizados pela instituição durante a realização da coleta de dados.  
 
 Salientamos que cada um dos aspectos analisados nos documentos 

institucionais acima citados será abordado de forma mais detalhada ao longo da 

pesquisa. 

 

Os Sujeitos da Pesquisa  
 

De acordo com Banister et al. (1994) apud (ALMEIDA e PRADINI, 2010, p. 

10), o instrumento da entrevista “tem sido empregado em pesquisas qualitativas 

como uma solução para o estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos 

demais para serem investigados por instrumentos fechados num formato 

padronizado”.  

Para (MOROZ e GIANFALDONI, 2006, p. 79), “a entrevista tem a vantagem 

de envolver uma relação pessoal entre pesquisador/sujeito, o que facilita um maior 

esclarecimento de pontos nebulosos”.  

Partindo, dessa perspectiva, realizamos entrevistas com a Gestora da 

Escola e com a Coordenadora Pedagógica dos cursos técnicos da escola, também 

realizamos entrevistas com um grupo de 11 (onze) professores dos cursos técnicos 

de nível médio da escola, totalizando assim, 13 (treze) sujeitos entrevistados. 

    Nossos roteiros de entrevistas foram elaborados em torno de três blocos de 

questões as quais se interrelacionam, de modo a contemplar, respectivamente, 

nossos objetivos específicos e geral de pesquisa.  

Incialmente, buscamos coletar os dados pessoais acerca dos sujeitos 

entrevistados, tais como: nome, formação acadêmica, experiência profissional (em 

especial na educação profissional), período de tempo em que atua na escola 

técnica, além das principais atribuições da função que desempenha na escola.   

O bloco I de questões da entrevista destinou-se a identificação dos 

fundamentos político-pedagógicos que orientam as ações de educação profissional 

da Escola Técnica do Agreste PE, o bloco II visou verificar o referencial teórico-

metodológico das ações de educação profissional desenvolvidas pela escola e o 

bloco III buscou compreender a visão dos sujeitos quanto à Educação Integral sob a 

perspectiva do Ensino Médio.  
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Os professores dos cursos técnicos de nível médio da escola estão assim 

distribuídos: dez homens e uma mulher, sendo 05 do Curso de Edificações, 03 de 

ambos os Cursos: Administração/ Hospedagem e Lazer, 02 pertencentes apenas ao 

Curso de Hospedagem e Lazer e 01 professor que ministra aulas em todos os 

Cursos técnicos.  

Constatamos que a maior parte dos professores da escola não possui 

formação profissional em conformidade com o que orienta a legislação educacional 

em vigor para a atuação docente na EPT, visto que, dos onze professores 

entrevistados, apenas três são licenciados (Física, Letras e Ciências/habilitação em 

Matemática). A maioria dos professores tem formação superior em graduação ou 

bacharelado, e um deles, formação técnica de nível médio (Contabilidade e 

Eletrotécnica), conforme consta na tabela abaixo. O que demonstra, em parte, a 

precariedade da formação docente para atuação na Educação Profissional no país, 

embora esta seja parte integrante da educação básica.  

Os onze professores entrevistados correspondem, praticamente, à totalidade 

do corpo docente da Escola, tendo em vista que a instituição mantém, atualmente, 

um quadro fixo de doze professores, segundo informações da gestão da escola, com 

diferentes formações e experiência profissional, conforme pode ser observado no 

quadro abaixo: 

 

QUADRO 2- DEMONSTRATIVO DA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL 

MÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE SUBMETIDOS ÀS ENTREVISTAS 
 

Nº 
Prof. 

 
Formação 

 
Experiência Profissional 

 
01 

Licenciatura em Física e 
Graduação em Gestão 
em Negócio, Turismo e 
Hotelaria.  
Técnico em 
Agropecuária sem 
Especialização 

Docência no sistema “S”: SEBRAE, SENAR e SENAC como 
instrutor, ministrando aulas em oito cursos distintos, há 13 
anos.  
Consultor na área em que atua.  
Docência na Escola Técnica do Agreste há dois anos, nos 
Cursos de Administração e Hospedagem. 

 
02 

Licenciatura em Letras 
com especialização em 
História da Arte, 
Cursando Mestrado em 
Ciências da Educação 

Experiência na Docência, Direção e Coordenação Escolar. 
Ministrou aulas em Cursos Técnicos do SENAC. 
Docência no nível superior, pós-graduação da FAMASUL.  
Atua como docente na Escola de Referência em Ensino 
Médio de Bezerros. 
Realiza trabalhos de revisão de textos. 
Docência na escola Técnica do Agreste há um ano, nos 
Cursos de Administração e de Hospedagem. 
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03 

Bacharelado em 
Sistemas de Informação, 
sem Especialização - 
(iniciando a formação) 
em: Informática Aplicada 
ao Ensino e 
Cursos na área: JAVA, 
HTML 

Atuou como bibliotecário em escola da Educação Básica. 
Atuou como bancário durante seis anos.  
Prestou serviços de digitação para a faculdade em que 
estudava, durante a realização do curso. 
Ministrou aulas de informática para a comunidade em projeto 
social realizado em parceria pela Faculdade Osman Lins e 
Prefeitura de Vitória de Santo Antão. 
Atua na área administrativa: Auxiliar Administrativo e 
Administração de empresas. 
Docência na Escola Técnica do Agreste desde março de 
2011, com as aulas de Informática Aplicada em todos os 
Cursos Técnicos da Escola.  

 
04 

Engenharia Civil, 
sem Especialização 
 

Atua na área da engenharia desde 1983 como engenheiro 
de obras, com alguns intervalos por desempregos (crises na 
construção civil), mas sempre retornando à área. 
Atuou como vendedor e montou restaurante, durante os 
intervalos da construção.  
Ministrou aulas particulares por um breve período de tempo 
para alunos da Educação Básica. 
Engenheiro Concursado da Prefeitura de Bezerros há 07 
anos.  
Docência na escola Técnica do Agreste, desde 2011, no 
Curso de Edificações. 

 
 

05 

Designer Industrial 
com Especialização 
incompleta em: Gestão 
Ambiental – 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Prestou serviços de consultoria ao SEBRAE na área de 
confecção, artesanato e móveis, ministrando capacitações, 
cursos e palestras. 
Docência no período de 2005 a 2010 na Faculdade de Santa 
Cruz do Capibaribe, no curso de Designer e Moda. 
Coordenador Pedagógico do Projeto Pernambuco no 
Batente, sendo responsável por 17 cidades do agreste de 
PE. 
Docência na Escola Técnica do Agreste, desde 2010, no 
Curso de Edificações. 

 
06 

Turismo com 
Especialização em 
Gestão Pública,  
Cursando Mestrado em 
Gestão Pública 

Atuou na Docência e Coordenação de cursos de formação 
inicial e continuada no município de Riacho das Almas. 
Desde 2000 atua na área pública. 
Atua como Secretário de Turismo do município de Riacho 
das Almas. 
Docência na escola técnica do Agreste: a partir de março de 
2011, no Curso de Hospedagem. 

 
07 

Técnico em 
Contabilidade e em 
Eletrotécnica  
com cursos na área de 
Informática 

Técnico Operacional da empresa Celpe, na área de Linhas e 
Redes.  
Docência na Escola Técnica, desde 2011, no curso de 
Edificações. 

 
08 

Administração de Médias 
e Pequenas Empresas, 
sem Especialização 

Atuou na Gestão Empresarial em Hotelaria e Gastronomia, 
durante dez anos.  
Ministrou aulas particulares na adolescência para ajudar no 
custeio dos estudos. 
Atuou como Militar da Aeronáutica por 7 anos e meio, onde 
também ministrou aulas de Matemática em cursinhos 
preparatórios para concursos. 
Administra de empresa na área de construção civil. 
Presta consultoria a pequenas empresas na área de 
Gastronomia e de Gestão. Palestrante na área de Gestação 
e de Gastronomia. 
Há 5 anos na Escola Técnica do Agreste na área de 
Hotelaria e atualmente, em Gestão, nos Cursos de 
Hospedagem. 
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09 

Tecnologia em Turismo, 
sem Especialização 

Atua na área de Hotelaria há 20 anos.  
Atuou como ajudante de cozinha, barmen, cumins (ajudante 
de garçom), recepcionista, almoxarife, comprador, assistente 
administrativo sempre na área de hoteleira. 
Ministrou cursos e aulas pelo SENAC. 
Responsável pelo Setor de Contas a Receber e Controle do 
Hotel Portal de Gravatá.  
Docência na Escola Técnica do Agreste, desde 2008, no 
curso de Hospedagem. 

 
10 

Arquitetura Urbanista, 
sem Especialização 

Realiza trabalhos na área de Arquitetura em escritório 
próprio. 
Prestou serviço de elaboração de projetos para o SEBRAE 
Recife.  
Prestou serviços de elaboração de laudos técnicos durante a 
Operação Reconstrução do governo de PE, em 2010. 
Docência na Escola Técnica do Agreste, desde 2011, no 
Curso de Edificações. 

 
11 

Licenciatura em Ciências 
com Habilitação em 
Matemática e com 
Especialização em 
Ensino de Matemática 

Desde 1999, leciona a disciplina Matemática.  
Ministrou aulas de Matemática no Curso Técnico em 
Contabilidade na Escola Cenecista de Bezerros por vários 
anos. 
Ministrou a disciplina Matemática Aplica no ITEP, no CT de 
Modas em Caruaru. 
Atua como docente, na Escola de Referência em Ensino 
Médio de Bezerros. 
Docência na Escola Técnica do Agreste, desde 2009, no 
Curso de Edificações.  

Fonte: Informações concedidas pelos próprios sujeitos durante a realização das entrevistas.  
 

Com relação à experiência profissional dos professores entrevistados, 

constata-se ser bastante diversificada, com apenas uma minoria ligada à Educação 

Básica e ao nível Superior de Educação.  

A grande maioria dos professores atua no setor de consultoria e de ações 

diversas de formação profissional, em especial, no sistema “S” e em empresas 

privadas em geral, o que representa uma maior possibilidade de alinhamento 

docente às propostas de formação profissional em conformidade com o 

economicismo e mercantilismo educacional. 

Uma pequena parte dos professores entrevistados atua no setor público 

educacional. Dois dos professores entrevistados atuam tanto na Escola de 

Referência em Ensino Médio quanto na Escola Técnica do Agreste, ambas 

localizadas no mesmo prédio escolar, embora com projetos pedagógicos 

diferenciados.  

Dos onze professores entrevistados, sete apresentam experiência no setor 

privado da educação profissional, demonstrando uma predominância da atuação 

docente nesse segmento no país. Os demais iniciaram a docência na modalidade, 

no contexto da própria Escola Técnica do Agreste.  
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Quanto aos membros da gestão escolar entrevistados, tanto a Gestora da 

Escola como a Coordenadora Pedagógica dos Cursos Técnicos têm formação 

pedagógica e ampla experiência profissional na área de educação, como podemos 

verificar no quadro a seguir:  

 

QUADRO 3- DEMONSTRATIVO DA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL DA GESTORA E DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DA 

ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE SUBMETIDAS ÀS ENTREVISTAS 
Função Formação   Experiência Profissional 

 
Gestora da 
Escola 

Licenciatura em Educação 
Física e Graduação em 
Pedagogia. 
Especialização em 
Administração Rural. 
Curso de docência pelo 
SENAC Rio de Janeiro 
Cursos de Aperfeiçoamento 
diversos 

Atuou como professora alfabetizadora e das 
séries iniciais no início da carreira docente. 
Ministrou a disciplina de Educação Física na 
rede privada de Educação de Bezerros. 
Ministrou disciplinas pedagógicas no 
Magistério na Rede Privada de Educação em 
Bezerros. 
Atuou como instrutora dos cursos à distância 
do SENAC: Chefia e Liderança e Habilidades 
Gerenciais, e Serviços Administrativos para 
Profissionais da Educação, Diretores de 
Escola, com os Secretários de Escola, com 
Secretários Municipais de educação, no 
estado como um todo. 
Ministrou durante 02 anos as disciplinas de 
Projeto e Psicologia Social Aplicada, na 
Escola Técnica, no início dos cursos, 
atuando, simultaneamente, como Gestora da 
Escola. 
Atuou como Gestora de Escola Primária, 
como Gestora do Centro de Educação Rural 
Henrique Queiroz, por mais de 20 anos, além 
de atuar como gestora do CAIC, atual 
CEMAIC, como Gestora do Centro de Ensino 
Experimental em Ensino Médio, sempre no 
município de Bezerros. 
Atuou como Secretária de Educação por 
duas vezes no município de Bezerros. 
Há 12 anos, atua como Gestora da Escola 
Técnica do Agreste nessa mesma cidade, 
participando desde a elaboração do projeto 
técnico para implantação da escola em 1999. 
Presta serviços de Consultoria à Secretaria 
Executiva de Educação Profissional da SE/ 
PE, através do IAAL. 

 
Coordenadora 
Pedagógica da 
Escola 

Curso de Magistério  
Concluinte do Curso de 
Pedagogia. 
Com cursos de Formação 
em Informática 

Atuou, de 1997 a 2006, na Rede Damas: 
Colégio Nossa Senhora da Graça de Vitória 
como responsável pelo Laboratório de 
Informática. 
Atuou na Coordenação de Comunicação dos 
Colégios Dama. 
Coordenou o SOR (Serviço de Orientação 
Religiosa), também na Rede Damas. 
Atuou na docência das séries iniciais na 
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Rede Damas. 
Atua na Coordenação Pedagógica dos cursos 
técnicos da Escola Técnica do Agreste há 02 
anos. 

Fonte: Coleta de dados para a pesquisa. Informações concedidas pelos próprios sujeitos durante a 
realização das entrevistas. 
 

O grupo gestor entrevistado detém experiência voltada à Educação Básica 

nos diferentes níveis/modalidades, bem como, nos diferentes segmentos escolares, 

tanto do setor público como do setor privado. 

Embora os membros do grupo dos professores e do grupo de gestores 

tenham formações e trajetórias profissionais bastante distintas, no que se refere à 

Educação Profissional o tempo de experiência é relativamente pequeno, com 

exceção da gestora da Escola Técnica que apresenta uma vasta experiência na 

área. Há apenas um professor entrevistado que atua na instituição desde o início 

das atividades da escola, em 2005. 

Para uma melhor compreensão das problematizações e discussões 

apresentadas ao longo de nossa investigação, trazemos abaixo, quadro 

demonstrativo dos professores entrevistados e as respectivas disciplinas ministradas 

nos cursos técnicos ofertados pela Escola Técnica do Agreste. 

 

QUADRO 4- DEMONSTRATIVO DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS E  
RESPECTIVAS DISCIPLINAS MINISTRADAS NOS CURSOS TÉCNICOS DE 

NÍVEL MÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE 
Nº de ordem 
Professores 

Entrevistados 

 
Disciplina(s) em que Ministra 

Aulas na Escola 

 
Curso Técnico em que Ministra as 

Disciplinas na Escola 

 
Prof. Nº 01 

Metodologia Científica;  
Gestão Ambiental  

Curso Técnico em Hospedagem 

Curso Técnico em Administração 

 
Prof. Nº 02 

Comunicação Empresarial;  

Português Instrumental e Língua 

Espanhola 

Curso Técnico em Administração  

Ambas no Curso Técnico em 

Hospedagem. 

 
Prof. Nº 03 

 

Informática Aplicada  

 

Todos os Cursos Técnicos da Escola 

 
Prof. Nº 04 

Leitura de Projetos;  

Serviços Preliminares de 

Canteiros de Obras  

Ambas no Curso Técnico em 

Edificações. 
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Prof. Nº 05 

Desenho Técnico; 

Meio Ambiente 

Curso Técnico em Edificações 

 
Prof. Nº 06 

 

Introdução ao Turismo 

 

Curso Técnico em Hospedagem 

 
Prof. Nº 07 

 

Elétrica  

 

Curso Técnico em Edificações 

 
Prof. Nº 08 

Turismo;  

Gestão de Bar e Restaurante; 

Gestão de Hotelaria e 

Gastronomia;  

Planejamento Estratégico e 

Tático;  

Empreendedorismo 

 

Curso Técnico em Hospedagem  

 

 

Curso Técnico em Administração 

 
Prof. Nº 09 

 

Recepção e Reservas de Hotéis  

 

Curso Técnico em Hospedagem  

 
Prof. Nº 10 

Elementos de Projetos de 

Arquitetura 

Curso Técnico em Edificações 

 
Prof. Nº 11 

 

Matemática Aplicada  
 

Curso Técnico em Edificações 
Fonte: Informações concedidas pelos próprios sujeitos, durante a realização das entrevistas. 

 

Durante a realização da pesquisa, tomamos como pressuposto, a ideia de 

que a Educação Profissional deve se incluir como elemento primordial de uma 

Educação Integral, ou seja, uma Educação “pelo e para” o trabalho, um trabalho 

compreendido e considerado como princípio educativo, eixo formativo da condição 

humana, em consonância com o pensamento de Marx, à medida que coloca o 

trabalho como condição constitutiva e explicativa da vida humana.  

Neste sentido, “compreende-se o trabalho em sua dimensão positiva, o que 

implica envidar esforços na perspectiva de uma formação politécnica que supere a 

relação entre ensino, formação e mercado de trabalho” (FERREIRA e GARCIA, 

2005, p. 164).  

Visando responder à importante questão sobre formação integral que se 

coloca no contexto das transformações do mundo do trabalho e as consequências 

para uma nova relação entre formação geral e formação profissional dos 

trabalhadores, detemo-nos em investigar a concepção de formação profissional 

norteadora das ações desenvolvidas pela Escola Técnica do Agreste, unidade 
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privada de Educação Profissional, mantida e administrada pelo IAAL, entidade do 

terceiro setor, no município de Bezerros - PE. 

 

Estrutura da Dissertação 

 

Este estudo está organizado em cinco capítulos, subdivididos em seções 

inter-relacionadas. O capítulo I discute as transformações do mundo do trabalho e 

suas implicações para a educação dos sujeitos, em decorrência da Reestruturação 

produtiva, do Neoliberalismo e do fenômeno da Globalização.  

O capítulo II apresenta e caracteriza a Escola Técnica do Agreste, sua 

estruturação, sua organização e o funcionamento de seu projeto de formação 

profissional, sobretudo por meio da análise dos documentos institucionais que 

embasam a atuação da escola, tais como: o Projeto Político Pedagógico da unidade, 

o Regimento Escolar, os diferentes Planos de Cursos, os Pareceres, as Leis e os 

Decretos que embasam sua ação, entre outros; na tentativa de conferir uma 

caracterização geral da instituição campo de estudo e de seu funcionamento. 

O capítulo III aborda as principais concepções e conceitos que fundamentam 

a prática pedagógica realizada pela Escola Técnica do Agreste em seus cursos 

técnicos de nível médio, a partir da análise da Pedagogia das Competências, do 

processo da formação continuada de professores, assim como, da análise dos 

pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam as práticas pedagógicas da 

escola.  

O capítulo IV está direcionado para a modularização como base da 

organização curricular e a adequação mercadológica enquanto critério de seleção e 

organização dos conteúdos curriculares da escola e principal elemento dos 

mecanismos de atualização dos perfis profissionais. São também problematizados 

os principais aspectos teórico-metodológicos presentes nos currículos de cada curso 

técnico da escola.  

Finalmente, o capítulo V aborda, o processo pedagógico, da (des)articulação 

nos cursos técnicos da escola, evidenciada nos depoimentos dos docentes com 

base nas práticas pedagógicas realizadas, especialmente, nos cursos técnicos na 

forma concomitante. Evidencia-se, ainda, a perspectiva dos sujeitos sobre o ideal de 

escola integral tomando por base a proposta do ensino médio integrado. 
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Em nossas considerações finais, visamos empreender uma análise geral dos 

dados coletados e analisados, de modo mais detalhado, em cada um dos capítulos 

acima mencionados. A intenção era responder, de forma sucinta, à nossa 

inquietação inicial quanto à concepção de Educação Profissional estruturante do 

projeto de formação da Escola Técnica do Agreste em Bezerros-PE.  

Embora os achados de nossa pesquisa, em termos de concepção de 

Educação Profissional, não configurem novidades no cenário da política 

educacional, temos a consciência de que se considera de fundamental importância 

tornar a proferi-los, objetivando reforçar a perspectiva de análise histórico-crítica da 

Educação Profissional, consequentemente, da própria sociedade, tendo em vista o 

cenário político atual, no qual, apontar as contradições do sistema capitalista sempre 

se faz necessário no que tange a buscar novos caminhos que levem à tão esperada 

mudança estrutural.  
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CAPÍTULO 1 – TRANSFORMAÇÕES NO SETOR PRODUTIVO E AS 
IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS SUJEITOS 
 

1.1- Reestruturação Produtiva      
 

Como nos indica Bianchetti (2005), em meados da década de 70, a economia 

dos países capitalistas desenvolvidos vivenciou uma crise que abalou suas 

estruturas, gerando uma mudança nas estratégias de acumulação.  

A crise econômica dos anos 70, protagonizada pelos países do centro 

hegemônico capitalista, causada, sobretudo, em virtude da decadência da 

supremacia do modelo de produção baseado no Taylorismo-Fordismo, expôs a 

perda da capacidade desse modelo em responder satisfatoriamente à crescente 

acumulação dos lucros pelos países ricos, associada à garantia da manutenção dos 

direitos sociais, do chamado Estado de Bem-estar Social. Fato que foi sinalizado 

pelo aumento da exclusão social nos países do bloco capitalista dominante.   

É importante afirmar que a crise dos anos abrangidos entre1970 e 1990 não é 

fortuita e meramente conjuntural, mas uma manifestação específica de uma crise 

estrutural de caráter planetário, inerente ao capitalismo, cujas raízes ambientam-se 

nos anos de 1930, como afirma Frigotto: 
Contraditoriamente, a crise dos anos 1970 tem na sua gênese as 
estratégias de superação da crise dos anos 1930. As políticas do Estado de 
Bem-Estar e os governos da social-democracia não tiveram a capacidade 
de estancar um modelo de desenvolvimento social fundado sobre a 
concentração crescente de capital e exclusão social. (FRIGOTTO, 2010a, p. 
73). 

O contexto da crise dos anos 70 dá, portanto, margem à gênese das 

transformações conjunturais estabelecidas a partir de então, com base num 

processo de uma reestruturação econômica e produtiva, a fim de recriar ou 

maximizar as estratégias de acumulação do capital por parte das nações mais ricas 

do globo, ainda que, através no incremento das contradições entre os padrões de 

acumulação do capitalismo e as políticas sociais distributivas, com base na 

perspectiva hegemônica neoliberal. 

Para Bianchetti,  
[...] o surgimento do neoliberalismo como proposta hegemônica nos países 
capitalistas a partir de meados da década de 70, quando a crise do 
paradigma keynesiano acentua as contradições entre as necessidades de 
acumulação de capital e as políticas distributivas derivadas do Estado 
Benfeitor (BIANCHETTI, 2005, p. 70). 
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Desse modo, como alternativa à crise do capitalismo, vem à tona o ideário 

neoliberal, ou seja, o retorno às leis puras do mercado, o qual, entre outros 

aspectos, postula a ideia do Estado mínimo Frigotto (2010a).   

A partir daí, as nações de economia dependente e periférica como a nossa 

sofrem de modo especial o peso da submissão às regras postas pelos organismos 

multilaterais, constituídos por representantes dos principais países do bloco central 

do capitalismo, sob a égide neoliberal. 

Tais organismos de financiamento visam, sobretudo, diminuir o caráter 

público do Estado em nome da diminuição do déficit público, objetivando o alcance 

máximo da acumulação por parte do capital, mesmo que a um custo social sem 

precedentes. De um modo geral, o conjunto de ações orquestradas pelos países de 

economia central capitalista visa ao enfraquecimento dos Estados-nações. Ou seja, 

a: 

[...] defesa à volta das leis naturais do mercado’ mediante as políticas 
neoliberais, que postulam o Estado Mínimo, fim da estabilidade no emprego 
e corte abrupto das despesas previdenciárias e dos gastos, em geral, com 
as políticas sociais (FRIGOTTO, 2010a, p. 78). 

Surge, a partir de então, a renovação das formas de exploração liderada pelo 

já mencionado bloco de países capitalistas dominantes, representado pelos 

organismos internacionais, a exemplo do Banco Mundial, FMI e BID, a fim de que 

esse bloco se fortaleça e, mais uma vez, possa-se garantir sua hegemonia mundial, 

embora não sem aparentes contradições internas nos próprios países do grupo. 

Para Bianchetti: 

[...] os países desenvolvidos, que optaram pelo modelo de ajuste neoliberal, 
não tem demonstrado que a maior riqueza concentrada signifique o 
desaparecimento da pobreza. O crescimento, nesses países, dos setores 
marginalizados confirma a inexistência de uma relação de consequência 
entre estes dois aspectos (BIANCHETTI, 2005, p. 111).  

O processo de reestruturação capitalista baseia-se em variadas estratégias 

a fim de que o capitalismo se mantenha a partir de uma nova base de acumulação. 

Essas estratégias incluem: reconversão tecnológica, organização empresarial, 

combinação das forças de trabalho, estruturas financeiras, etc. Frigotto (2010a).  

Neste novo arranjo, o fenômeno da globalização incorpora-se como uma 

das principais estratégias do capitalismo, a fim de manter e ampliar suas taxas de 

acumulação, com base na superação de qualquer tipo de barreira, sejam elas 

espaciais, sociais, culturais, econômicas ou éticas. Algo que, consequentemente, 
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determina novas formas de relacionamento entre os povos, além de mudanças nos 

padrões econômicos internos das nações, frente às mudanças ensejadas.  

O processo de reestruturação inclui também reformas estruturais e 

mudança do papel do Estado, o qual passa de executor a mero organizador e gestor 

das políticas, com o objetivo apenas de minimizar o impacto da exclusão social 

causada pelos novos padrões de consumo e uso do fundo público no financiamento 

da ampliação do capital.   

Para Oliveira: 

As mudanças no cenário internacional – decorrentes de um novo arranjo 
econômico, político e social -, no qual o fenômeno da globalização 
determina novas formas de relacionamento entre os povos, provocaram 
transformações nas economias nacionais para adequar-se a esta nova 
realidade (OLIVEIRA, 2006, p. 7). 

A reestruturação produtiva do capitalismo causa grande impacto sobre o 

trabalhador, especialmente, no que se refere às demandas por educação, tendo em 

vista as mudanças da base tecnológica de produção e as novas exigências de 

qualificação requeridas ao chamado trabalhador de novo tipo, em um contexto de 

trabalho cada vez mais abstrato e flexível. 

Isso porque o mercado de trabalho, dentro da perspectiva econômica atual, 

de base flexível em todos os aspectos: produção, produtos e consumo, passa a 

requerer de um número relativamente maior de trabalhadores uma formação mais 

sólida do ponto de vista teórico e prático. Tal formação se baseia entre outros 

aspectos, em mais anos de escolaridade, a fim de que sejam capazes de realizar 

tarefas que exigem um grau de complexidade cada vez maior, com níveis de 

hierarquização cada vez menor, dentro do chamado modelo de produção Japonês 

ou Toyotismo. 

Essa exigência, contudo, não se põe, de uma maneira uniforme, aos 

trabalhadores. Para uma massa de mão de obra precária e excedente no mercado 

de trabalho, tal carência de formação/escolarização não chega, sequer, a 

representar um problema para o mercado, contribuindo apenas para o incremento do 

fenômeno da inclusão-excludente no interior dos setores produtivos, especialmente, 

nos países de economia periférica e dependente. Nesse sentido, afirma Frigotto:  
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O impacto sobre o conteúdo do trabalho, a divisão do trabalho, a quantidade 
de trabalho e a qualificação é crucial. Ao mesmo tempo que se exige uma 
elevada qualificação e capacidade de abstração para o grupo de 
trabalhadores estáveis (mas não de todo) cuja exigência é cada vez mais de 
supervisionar o sistema de máquinas informatizadas (inteligentes!) e a 
capacidade de resolver, rapidamente, problemas, para a grande massa de 
temporários, trabalhadores “precarizados” ou, simplesmente, para o 
excedente de mão de obra, a questão da qualificação e, no nosso caso de 
escolarização, não se coloca como problema para o mercado (FRIGOTTO, 
2010a, p. 82). 

Diante desse contexto, torna-se necessária uma formação capaz de tornar o 

trabalhador, agora de novo tipo ou flexível, apto às novas demandas do mercado de 

trabalho. No entanto, vale salientar que a lógica da exploração do trabalho humano, 

como elemento de subordinação ao capitalismo, permanece. O que se renova é o 

perfil exigido ao trabalhador em virtude das mudanças decorrentes do processo de 

acumulação do capital. Consequentemente, o trabalhador mantém-se, cada vez 

mais, reduzido a capital humano, em virtude da perspectiva economicista posta à 

Educação.   

Bianchetti identifica como sendo a Teoria do Capital Humano a mais 

adequada à filosofia neoliberal, visto que estabelece uma relação funcional entre o 

setor produtivo e o educativo, com base nas demandas do primeiro: 
Essa teoria incorpora em seus fundamentos a lógica do mercado e a função 
da escola se reduz à formação dos “recursos humanos” para a estrutura de 
produção. Nessa lógica, a articulação do sistema educativo com o sistema 
produtivo deve ser necessária. O primeiro deve responder de maneira direta 
à demanda do segundo (BIANCHETTI, 2005, p. 93).  

A educação e o trabalho, de modo particular, sofrem a partir daí as 

implicações do novo modelo posto pelo capitalismo. Entretanto, pode-se constatar 

que a reestruturação produtiva não se dá de uma maneira uniforme para todos os 

países capitalistas. Há uma diversificação das nações em suas formas de 

adequação às mudanças decorrentes dela, em virtude de suas peculiaridades e de 

suas condições internas, a exemplo do Brasil.  

Nesse sentido, (Oliveira, F., 2003) afirma que o país desenvolveu, no contexto 

da crise, o que se pode chamar de capitalismo dependente. Nele, as nações 

capitalistas periféricas do globo submetem suas populações às condições e 

exigências dos ajustes e cortes sociais determinados pelas nações de Capitalismo 

dominante ou central, a fim de que estes se mantenham na condição de potenciais 

alvos de exploração, em termos de mercado consumidor e mão-de-obra barata, 

dada a sua fragilidade, baixo desenvolvimento científico e tecnológico, o que remete 



40 
 

 

 

à postura serviçal dos países dependentes economicamente aos interesses das 

nações desenvolvidas. 

Embora em níveis diferenciados, as mudanças econômicas estruturadoras 

não são um fato isolado, encontram-se no contexto da mundialização do capital, 

especialmente em países periféricos como o nosso, onde a crise atual do 

capitalismo apresenta sua face mais cruel em seu desdobramento conforme 

discorremos com base em Trein e Ciavatta (2006): diminuição da ação do Estado 

em termos de políticas sociais, no aumento da desigualdade com relação à renda, 

limite e precariedade de acesso à informação, abismos cada vez maiores entre os 

níveis de escolaridade da população, subordinação aos padrões produtivos flexíveis 

da força de trabalho; ciência e cultura tratadas enquanto mercadoria. 

Diante desse contexto, uma estratégia de superação da atual realidade 

planetária parte, inicialmente, do pressuposto de que um novo projeto societário 

mais justo seja possível e também urgente. Para (MÉSZÁROS, 2008, p. 76), “a 

nossa época de crise estrutural global do capital é também uma época histórica de 

transição de uma ordem social existente para outra qualitativamente diferente”.   

Na sequência, discorremos sobre o impacto dessas transformações do setor 

produtivo sobre as exigências de formação profissional para o trabalhador nos 

últimos anos.  

 
 
1.2- Novas Demandas para a Formação do Trabalhador 

 
O conjunto das ações para reordenamento da economia capitalista, aliado à 

mudança da base tecnológica de produção, ações estas desencadeadas pela crise 

do capitalismo dos anos 70, promove uma mudança das exigências de formação 

profissional postas para o trabalhador.  

Ainda na década de 1950, surge a Teoria do Capital Humano, uma 

perspectiva associada à ideia de que, quanto maior o investimento pessoal em 

qualificação/requalificação, maiores as chances dos cidadãos de empregarem-se e 

manterem-se empregados, em um mercado ávido por absorver os mais bem 

preparados para atuar em funções específicas. Vale salientar que, durante o império 

do Fordismo, em especial, no período Desenvolvimentista do Brasil, a teoria do 

capital humano teve grande alcance.     
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Dos anos 70 em diante, houve o rejuvenescimento da Teoria do Capital 

Humano: ênfase na ideia de quanto maior a quantidade e qualidade dos 

conhecimentos agregados à formação abstrata do trabalhador maior potencial de 

empregabilidade o mesmo terá.  

O impacto da teoria do capital humano e o ideal da empregabilidade geram 

uma corrida, por parte do trabalhador, em busca de qualificação e requalificação, 

embora essa formação não seja considerada garantia ao ingresso e à permanência 

desse trabalhador no singular mercado de trabalho atual.   

Diante disso, vem ocorrendo um aumento da precarização da formação da 

mão de obra, para atuação, na maioria das vezes, em um contexto de trabalho 

igualmente precarizado, contribuindo para o aumento das taxas de subemprego e de 

trabalho informal.  

Para Kalleberg, trabalho precário significa: 

Trabalho incerto, imprevisível, e no qual os riscos empregatícios são 
assumidos principalmente pelo trabalhador, e não pelos seus empregadores 
ou pelo governo. Exemplos de trabalho precário incluem atividades no setor 
informal e empregos temporários no setor formal (KALLEBERG, 2009, p. 
21).  

Segundo Frigotto (1996), os organismos internacionais de financiamento, 

considerados atualmente os “senhores do mundo”: BID7, BIRD8, FMI9, Cepal, assim 

como os “homens de negócio”, sinalizam a ascendente crença de que a solução 

para toda e qualquer condição de pobreza e marginalidade social deriva da 

apropriação pela população de níveis cada vez mais elevados de conhecimento, 

consequentemente, de Educação.  

As orientações realizadas pelos organismos internacionais ao setor 

educacional objetivam limitar a educação dos cidadãos a fator de produção, 

responsável pelo desenvolvimento econômico e mudança social, dada sua relação 

direta com a Teoria do Capital Humano. 

Ou seja, deslocam a questão central do debate atual com relação à 

condição de pobreza para o setor da Educação, deixando de lado os determinantes 

econômicos, históricos, políticos e culturais diretamente relacionados ao fenômeno 

da marginalidade social, os quais interferem na problemática educacional.  
                                                            
7 BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). 
 
8 BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento).  
 
9 FMI (Fundo Monetário Internacional). 
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É transferida para a educação a responsabilidade pela superação das 

condições de marginalidade e miséria social sob as quais não é de fato produtora e 

responsável, gerando uma falsa expectativa para o setor, além do reforço ao 

ressurgimento da Teoria do Capital Humano, a qual traz também consigo a suposta 

ideia da justiça social por meio da aquisição de mais anos de escolaridade por uma 

parcela cada vez maior da população. 

Isso é algo que chama a atenção, pois este discurso encontra-se 

relacionado às medidas de salvaguarda do capitalismo como uma forma/modelo 

único de condição da existência humana, atrelado às ações e programas que visam 

minimizar ou mascarar o real impacto das medidas da reestruturação do capitalismo, 

especialmente nos países de economia periférica como o nosso.  

Como consequência dos ajustes neoliberais no país, especialmente, a partir 

da década de 1990, ocorre uma crescente preocupação do setor privado por 

formação abstrata do trabalhador, com o objetivo de atingir melhores patamares de 

produtividade, competitividade e lucros, sendo consequentemente delegada à escola 

a responsabilidade pela adequação da formação dos trabalhadores, de modo 

condizente com as transformações do setor produtivo.  

Para Oliveira:  

Uma dimensão da racionalidade neoliberal presente nas recomendações 
das agencias multilaterais diz respeito à proximidade da escola à economia. 
Neste contexto, a escola se apresenta como a grande responsável pela 
formação de uma mão-de-obra adequada às modificações ocorridas no 
setor produtivo. (OLIVEIRA, R., 2003, p. 60). 

A partir desse período, num contexto neoliberal, as demandas por formação e 

qualificação dos trabalhadores a fim de que atuem em empresas cada vez mais 

flexíveis vêm à tona, inclusive, ditando os pressupostos, bem como o que se 

considera atualmente qualidade na formação profissional destes trabalhadores. 

Nesse cenário, de acordo com Gohn, tem sido exigida do trabalhador uma postura 

condizente com o perfil flexível ou de novo tipo. Para a autora: 

‘Cobra-se’ um perfil de trabalhador criativo, que saiba compreender 
processos e incorporar novas idéias, tenha velocidade mental, saiba 
trabalhar em equipe, tome decisões, incorpore e assuma responsabilidades, 
tenha auto-estima, sociabilidade e atue como cidadão (GONH, 2005, p. 95). 

Em se tratando da questão da nova qualidade de formação dos 

trabalhadores demandada pelos homens de negócio e o tipo de trabalho disponível, 

pode-se dizer que “o quadro é acompanhado da ampliação dos requisitos de 
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formação geral e técnica até mesmo para trabalhos simples e pelo aumento da 

oferta de trabalho qualificado, sem incremento nos salários” (TREIN e CIAVATTA, 

2006, p. 99). 

A nova demanda de ampliação da capacidade de abstração e de integração 

com a prática, por parte dos sujeitos, no desempenho das atividades produtivas e, 

consequentemente, na vida social contemporânea, a partir dos anos 90, chamada 

de Neofordismo, requer um maior investimento em formação humana, visto que, 

para este modelo, a Educação é considerada fator de produção.  

Tal fato colabora diretamente para o aumento da exigência por parte do setor 

produtivo ao Estado, em termos da elevação da qualidade e quantidade do nível da 

educação da população em geral. Para Neves: 

Nos anos 90, a difusão do neofordismo, ao exigir um grau mais elevado de 
abstração no planejamento e na execução da atividade produtiva e assim 
uma maior indissociabilidade entre teoria e prática no desempenho dessas 
atividades e das demais atividades sociais desenvolvidas pelo cidadão 
contemporâneo, levou o empresariado a exigir do Estado a expansão 
quantitativa e qualitativa da educação destinada às massas (NEVES,1995, 
p. 94). 

Isso porque, do ponto de vista das classes dominantes, a lógica 

predominante é a de que a educação deva assumir o papel prioritário na preparação 

dos trabalhadores, objetivando a adequação destes ao mercado de trabalho. A 

educação segue então a lógica mercadológica, a qual visa subordinar a função 

social da educação às demandas do capital.  

Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos 
diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los 
técnica, social e ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a 
função social da educação de forma controlada para responder às 
demandas do capital (FRIGOTTO, 1996, p. 26). 

Para a classe dominante ou elite capitalista, a escola deve ter como função 

primeira garantir a formação da mão de obra do ponto de vista técnico, social e 

ideológico, condizente com as necessidades do mercado, a fim de manter a 

reprodução do sistema social vigente, sem, de fato, ocorrer a promoção da 

educação.  

Segundo (ARROYO, 2002, p. 78), “[...] a estratégia da burguesia para seus 

trabalhadores sempre foi expandir a escolarização, reprimir a Educação.” Nesse 

sentido, (CURY, 1986, p. 60), afirma também que, “o capitalismo de hoje não recusa, 

de fato, o direito de educação à classe subalterna. O que ele recusa é mudar a 

função social da mesma, isto, é sua função de instrumento de hegemonia”.  



44 
 

 

 

De acordo com Neves, caso se priorize a ideia de que cabe à escola a mera 

sistematização dos saberes necessários à formação profissional de técnicos com 

capacidade de adaptação aos mais diversos processos de trabalho, em decorrência 

das mudanças da base tecnológica, corre-se o risco de se assumir a educação 

enquanto instrumento complementar ao processo de modernização conservadora, 

consoante ao modelo de crescimento econômico dependente e associado, o qual 

vem se consolidando nas últimas décadas no país. Para a autora: 

A sistematização do conhecimento por meio da escola teria o papel de 
instrumento auxiliar do processo de modernização conservadora, de linha 
complementar de sustentação e aprofundamento do modelo de crescimento 
econômico dependente e associado, consolidado a partir dos anos 60, mais 
particularmente após o golpe militar de 1964 (NEVES, 1994a, p. 113). 

Diante desse contexto, tornam-se essenciais o aprofundamento e o debate na 

busca de proposta(s) de educação para a classe trabalhadora, que venham a 

considerar o direito subjetivo à integralidade de sua formação humana.  

Nesse sentido, é importante lembrar que, embora a educação não detenha, 

por si só, o poder de realizar as mudanças sociais requeridas, tais mudanças 

prescindem de uma ação pedagógica unificadora. Em sua contribuição, 

(MÉSZARÓS, 2008, p. 76) afirma que, “a nossa tarefa educacional é, 

simultaneamente, a tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora. 

Nenhuma das duas pode ser posta à frente da outra. Elas são inseparáveis”.  
No capítulo 02, detemo-nos na caracterização, funcionamento e no projeto de 

formação profissional empreendido pela Escola Técnica do Agreste, instituição de 

educação profissional que constitui nosso campo de investigação, no intuito de 

desenvolver uma reflexão crítica sobre tais aspectos.  
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CAPÍTULO 2 – DA CARACTERIZAÇÃO AO PROJETO DE FORMAÇÃO DA 
ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE 
 

2.1- Caracterização da Escola Técnica do Agreste       

A Escola Técnica do Agreste, localizada às margens da BR 232 _ Rodovia 

Luiz Gonzaga, no bairro de São Sebastião, Distrito Industrial do município de 

Bezerros, dista 107 km da capital pernambucana. Está instalada na Macrorregião 

Agreste de Pernambuco, foi construída com recursos do PROEP (Programa de 

Melhoria e Expansão da Educação Profissional), o qual tinha como ênfase a 

ampliação e descentralização da política de Educação Profissional no país.  

O PROEP foi financiado pelo BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) e Governo Federal MEC, como parte do que ficou conhecido 

como a reforma da Educação Profissional durante o governo FHC, nos anos 90, com 

base no Decreto 2.208/97, que legitimou oficialmente a separação entre ensino 

médio propedêutico e ensino técnico de nível médio no país.  

A Escola Técnica do Agreste somente iniciou suas atividades, no âmbito dos 

cursos técnicos de nível médio, no ano de 2005, através do funcionamento do curso 

do antigo Eixo Hotelaria e Alimentação – Área de Turismo e Hotelaria, o qual foi 

autorizado pelo Parecer CEE/PE Nº 62/2003 – CEB.  

A Escola Técnica do Agreste é uma instituição do Segmento Comunitário, 

conforme Projeto de Educação Comunitária (PEC), aprovado pelo MEC/PROEP, 

gerenciada por entidade privada sem fins lucrativos, o IAAL (Instituto Alcides D’ 

Andrade Lima).  

A escola oferta Cursos Técnicos de Nível Médio a alunos e trabalhadores 

locais e da região que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Médio. A 

escola oferta, ainda, regularmente, cursos recorrentes de qualificação e 

requalificação profissional para jovens, adultos, trabalhadores e desempregados da 

cidade de Bezerros e cidades do entorno, como: Barra de Guabiraba, Bonito, Sairé, 

Camocim de São Félix, Cumaru, São Joaquim do Monte, Gravatá, Caruaru, Riacho 

das Almas, Chã-Grande e Cortês. Estas duas últimas cidades não pertencem à 

Macrorregião do Agreste Pernambucano, área de abrangência da atuação da 

escola, tal como nos informa seu PPP – 2011 em uma de suas metas.  
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2.2.4 – Atingir com eficiência e com eficácia a toda população inserida na 
área de atuação do CEEETA, no raio previsto de até 100 km, [...] (CEEETA, 
PPP-2011, Bezerros, p. 2). 

A Macrorregião do Agreste de Pernambuco é constituída por 71 cidades, 

destribuídas nas Microrregiões: do Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca, do Alto 

Capibaribe, de Garanhuns, do Brejo Pernambucano, do Médio Capibaribe, tem uma 

população total de 2.221.273 habitantes, segundo o Censo do IBGE (2010).  

A região do Agreste de Pernambuco corresponde a uma área aproximada de 

24.400 Km², com uma densidade demográfica de 91,035 habitantes por km². As 

principais atividades econômicas na região são: agricultura, pecuária e pecuária 

leiteira, indústria, turismo e serviços.  

Os aspectos justificadores da criação e instalação da referida escola técnica 

para a região, no que diz respeito à oferta de cursos técnicos de nível médio e de 

qualificação e requalificação profissional, estão presentes em seu Projeto Político 

Pedagógico 2011: ao mesmo tempo, expressam as matrizes ideológicas que 

embasam seu projeto de formação.  

[...] preocupada com o impacto provocado pela globalização e ciente da 
necessidade de oferecer ensino de qualidade e capacitação de mão-de-
obra para a região que atendesse as aspirações de jovens e adultos, propôs 
a instalação de um Centro de Ensino que oportunizará ensino técnico de 
nível médio concomitante e subseqüente, mediante o leque de cursos 
conforme determina o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e o Decreto 
11.741/08. (CEEETA, PPP-2011, Bezerros, p. 2). 

A escola tem como parceiros atuais o MEC/SETEC, o ICE10, o Governo do 

Estado de Pernambuco, além das parcerias com o empresariado, Sindicado dos 

Trabalhadores e comércio, no âmbito local.  

O MEC/SETEC, além do financiamento inicial no percentual de 50% para 

construção do prédio escolar, mantém apoio técnico e realiza o monitoramento das 

ações da escola. O Governo do Estado de PE, através da Secretaria de Educação 

destina recursos financeiros à entidade mantenedora da Escola Técnica do Agreste, 

o IAAL, para fins de complementação dos custos de manutenção e funcionamento 

do prédio da escola, tendo em vista o funcionamento da Escola de Ensino Médio em 

                                                            
10 ICE (Instituto de Co-responsabilidade pela Educação) idealizado pelo Senhor Antônio 

Carlos Magalhães, ex-presidente geral da PHILIPS na América Latina, também responsável pela 
reforma física-estrutural do Ginásio Pernambucano, localizado à rua da Aurora, Recife-PE e da 
implantação do Modelo de Gestão Pedagógica voltada para resultados (Modelo Empresarial aplicado 
à Educação), inicialmente aplicado nos chamados Centros de Ensino Experimental em Ensino Médio, 
criados no Estado de Pernambuco a partir de parceria público-privada firmada no ano de 2004 entre 
ICE e Governo de PE, através da Secretaria de Educação. 
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tempo integral, com seus quase mil alunos durante o período diurno no referido 

prédio escolar.  

Tanto o ICE quanto os demais parceiros mantém, permanentemente, 

membros no Conselho Gestor da instituição, os quais têm abertura para sugerir 

mudanças visando à melhoria de atuação da escola, incluindo-se o tocante à 

demanda por novos cursos de formação profissional. O empresariado, por meio do 

IAAL, realiza também, investimentos de recursos materiais (laboratórios, 

equipamentos, entre outros) voltados à escola técnica do Agreste, como 

cumprimento do estabelecido no Projeto de Educação Comunitária da escola. 

A escola prima por uma gestão diferenciada, ofertando permanente, cursos 

técnicos e de qualificação à comunidade, visando a otimização dos recursos 

materiais e estruturais empreendidos, e, acima de tudo, sua sustentabilidade, tendo 

em vista, o enfrentamento da dificuldade de ter de destinar a gratuidade de 50% das 

vagas, para cumprir as metas estabelecidas pelo MEC/SETEC/BID às escolas deste 

segmento.  

Vale salientar que essa singular sobrevivência da escola em análise deve-se, 

também, à realização de parceria, estabelecida entre a entidade mantenedora da 

escola técnica, o Instituto Alcides D’ Andrade Lima, e o Governo do Estado de PE, 

através da Secretaria de Educação, para uso do prédio da escola técnica pela 

Escola de Referência em Ensino Médio de Bezerros, EREM Bezerros, a qual é 

vinculada ao Programa de Educação Integral. Ou seja, há uma ação mútua de 

financiamento da Escola Técnica do Agreste, sem a qual a mesma não sobreviveria 

tão facilmente, que inclui o setor privado (entidade mantenedora, o IAAL) e o setor 

público (Governo de Estado de PE), sem falar do MEC/SETEC por meio do 

financiamento inicial para construção da escola.  

Como podemos observar, a ação de educação profissional desenvolvida pela 

instituição demonstra fragilidade em termos de sustentabilidade, pelo fato de 

prescindir do financiamento público, mesmo que de forma parcial, para poder 

permanecer ofertando a educação profissional na região.  

Os estudantes do ensino médio propedêutico, oriundos da Rede Pública que 

cursam concomitantemente a educação profissional, embora sejam dispensados do 

pagamento das mensalidades dos cursos técnicos na Escola Técnica do Agreste, 

colaboram diretamente para o atingimento das metas de matrículas dos cursos 
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técnicos, estabelecidas pelo MEC à Escola Técnica do Agreste, especialmente, na 

forma concomitante. 

Para o ano de 2011, o MEC/SETEC estabeleceu como uma das metas a ser 

atingida pela Escola Técnica do Agreste, a realização do total de 400 (quatrocentas) 

matrículas de alunos da Escola de Referência em Ensino Médio de Bezerros, 

distribuídas entre os cursos técnicos da escola, na forma concomitante e nos cursos 

de formação profissional inicial e continuada. 

Em se tratando do objetivo geral descrito em seu Projeto Político Pedagógico 

2011, a Escola Técnica do Agreste visa:  

[...] atender através de parcerias firmadas com a SEE/PE - ICE oferecendo 
uma proposta pedagógica com base nos princípios da co-responsabilidade 
e atuando como fonte de inovação em termos de conteúdos, métodos e 
gestão bem como estimular o desenvolvimento de estratégias educacionais 
voltadas para a questão do Protagonismo Juvenil para toda a região do 
agreste. (CEEETA, PPP-2011, p. 2). 

Nota-se claramente o fortalecimento da ação da escola como mais um 

equipamento de formação de mão-de-obra para o atendimento das demandas do 

setor privado, com vistas à profissionalização, bem como, uma forte contribuição 

para o incremento do protagonismo juvenil na região, assim como da 

competitividade, especialmente, através da oferta da disciplina de 

Empreendedorismo no currículo de alguns cursos técnicos.  

A ação da escola, visa estimular a construção de projetos de vida por parte 

dos estudantes sob a real perspectiva do emprego e não-emprego diante da 

flexibilidade posta pelo atual mercado de trabalho. Dessa forma, contribui com a 

ideia da responsabilização dos próprios sujeitos em relação à criação dos postos de 

trabalho necessários, sem que ocorra uma reflexão aprofundada sobre este 

processo no interior da sociedade capitalista.  

Vale salientar que, a escola efetiva uma gestão escolar baseada em 

resultados a qual é pautada no cumprimento de metas previamente estabelecidas, 

pela construção e uso do planejamento estratégico, pelo realização de planos de 

ação, pela busca da sustentabilidade, pela otimização de recursos e uso do 

marketing institucional, além de submeter-se a constantes avaliações internas e 

externas. 

Nesse sentido a escola opta por uma gestão participativa e de 

corresponsabilidade por parte dos agentes internos (professores, alunos, membros 

da equipe técnica-administrativa e pedagógica) e externos (membros do Conselho 
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Gestor, representado por empresários, liderança sindical, trabalhadores, entre 

outros), os quais contribuem e interferem diretamente sobre as demandas da oferta 

e controle da qualidade dos cursos técnicos ofertados pela escola e na busca pela 

garantia dos resultados esperados.     

Na nossa análise, esses cursos estão dissociados de uma formação de base 

humanística e emancipatória, principalmente, por a escola não ter como objetivo a 

oferta da educação integral de Nível Médio, haja vista serem seus objetivos:  

2.1.1 – Desenvolver uma gestão participativa de co-responsabilidade, 
priorizando a implantação de instrumentos modernos de gestão que garanta 
os princípios de rentabilidade, trabalho em equipe e atingimento das metas 
estabelecidas, tendo por norte a missão de ser um Centro de referência 
para a região, atuando como centro de excelência para o ensino técnico de 
nível médio e de qualificação profissional.  

2.2.2 – Atender a demanda prevista no setor produtivo da região para 
formar técnicos de nível médio nos eixos tecnológicos de Hospitalidade e 
Lazer, Gestão de Negócios, Recursos Naturais e Infraestrutura. (CEEETA, 
PPP-2011, p. 3-6). 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da instituição, a escola também 

se propõe ao desenvolvimento das capacidades intelectuais superiores dos sujeitos 

submetidos aos processos formativos a ela vinculados por meio da oferta de uma 

educação que preza pela formação geral, de forma articulada com a formação 

técnica, embora não revele as atitudes sociais esperadas pelos seus alunos, tal qual 

indicado em seu PPP.  

2.1.2 – Possibilitar a aquisição de conhecimento (científico tecnológico) o 
desenvolvimento de habilidades (para gerar conhecimentos) e atitudes 
sociais. (CEEETA, PPP-2011, p. 3-6). 

O documento traz ainda, o objetivo da profissionalização dos sujeitos como o 

meio de garantir-lhes a inserção e permanência no mercado de trabalho. Para este 

objetivo, a escola compreende como formação integral o desenvolvimento de 

competências enquanto princípio norteador da formação humana. Ou seja, uma 

formação baseada, essencialmente, na preparação ao bom desempenho das 

funções e tarefas a serem realizadas pelos sujeitos no mercado de trabalho, de 

maneira bastante pragmática, especialmente, por dar ênfase aos aspectos 

relacionados aos Quatro Pilares da Educação difundidos por Jacques Delores.  

2.1.3 – Garantir o exercício eficiente das suas atividades no mercado do 
trabalho simultaneamente a sua formação integral, que inclui conhecimentos 
básicos para o desenvolvimento de competências específicas da função em 
exercício, hábitos, atitudes e valores éticos, com base nos quatro pilares da 
Educação, saber conhecer, saber fazer, saber conviver e saber ser. 
(CEEETA, PPP-2011, p. 3-6). 
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Embora a escola se refira, em seu PPP-2011, à busca da formação integral 

dos jovens e adultos nos cursos técnicos (concomitante e subsequente), percebe-se 

claramente, segundo o objetivo abaixo, que a mesma se limita à profissionalização: 

2.2.6 – Preparar profissionais com conhecimentos técnicos especializados 
voltados para a produção, acompanhando os avanços tecnológicos de 
acordo com a conjuntura das relações sociais econômicas e políticas do 
país. (CEEETA, PPP-2011, p. 3-6). 

Mais uma vez, percebemos que a formação profissional de nível médio, 

empreendida pela escola junto aos alunos em seus cursos técnicos, busca, 

visivelmente, atender às demandas de produção, com base na conjuntura social, 

econômica e política atual. Ou seja, visando ao favorecimento de um capitalismo 

dependente, periférico, em termos globais, com alto grau de subordinação. 

Nota-se também, em seu PPP-2011, a ênfase ao protagonismo juvenil ou 

empreendedorismo, como uma das estratégias para o desenvolvimento local e 

regional, objetivando a diminuição das ações de Estado na formação dos 

trabalhadores, bem como o aumento da responsabilização dos cidadãos pela sua 

própria formação, refletindo os pressupostos da política de educação profissional 

expressa pelo PROEP, especialmente quanto à ideia de atuação de um Estado 

Mínimo.  

Essa perspectiva se materializa à medida em que, nos cursos técnicos da 

escola é incluída a disciplina de Empreendedorismo, onde são tratadas estratégias 

referentes ao planejamento e gestão de negócios, entre outros aspectos.  

2.2.9 – Estimular o desenvolvimento de estratégias educacionais voltados 
para a questão do Protagonismo Juvenil no CEEETA (CEEETA, PPP-2011, 
p. 3-6). 

Entretanto, a Escola Técnica do Agreste não configura como a única 

instituição diante deste cenário que visa contemplar a formação profissional na 

região, ocorrendo iniciativas de outros setores: estadual, federal, do Sistema S, e 

privado em geral. 

 

2.2- Estrutura e Funcionamento da Escola Técnica do Agreste 

 

Nos últimos anos, a Escola Técnica do Agreste tem ofertado a alunos do 

Ensino Médio da Rede Pública e Privada que estejam cursando a partir do segundo 

ano do Ensino Médio, bem como, aos alunos egressos desta etapa, cursos técnicos 
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profissionalizantes em Hospedagem, Edificações e em Administração, conforme 

dispõe o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do MEC.  

A Escola oferece ainda diversos cursos de qualificação/requalificação 

profissional de curta duração, recorrentes, ou FICs (Cursos de Formação Inicial e 

Continuada) para pessoas jovens (a partir dos dezesseis anos) e adultas, que, no 

mínimo, tenham concluído e/ou estejam cursando o Ensino Fundamental (do 6º ao 

9º ano). Esses cursos têm duração mínima de uma semana (mínimo de 40 horas) e 

máxima de seis meses. Alguns são ofertados em parceria com instituições do 

sistema “S” como o SENAR, por exemplo.  

Os cursos de formação inicial e continuada são distribuídos em várias áreas, 

como: Informática Básica, Avançada e Manutenção de Microcomputadores, 

Confeitaria, Nutrição, Artesanato, Texturização em Paredes, Culinária, Camareira, 

Garçom, Beleza, Eletricista, Jardinagem, entre outros com duração de uma semana 

a quatro ou seis meses, dependendo da carga horária mínima exigida por curso 

ministrado. Muitos deles são ofertados pela escola em parceria com a 

municipalidade local e regional, com o objetivo de contemplar a formação 

profissional dos jovens e adultos da região em geral, bem como dos alunos 

matriculados no Ensino Médio em Tempo Integral (EREM Bezerros), na escola 

técnica, além de alunos do Ensino Médio de outras escolas do entorno. 

Os cursos técnicos de nível médio, ofertados pela escola têm duração 

média de 18 (dezoito) meses e carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas) 

horas, distribuídas em aulas teóricas e práticas, com estágio conforme legislação em 

vigor. Os cursos estruturam-se a partir das definições contidas nos Eixos 

Tecnológicos e Cursos Técnicos disponibilizados pelo MEC por meio de seu 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

De forma mais detalhada, podemos observar no quadro abaixo os Eixos 

Tecnológicos trabalhados pela escola, nos quais estão inseridos os cursos técnicos 

atualmente ofertados, bem como a caracterização de cada um deles e as 

respectivas possibilidades de atuação no mercado de trabalho por parte dos alunos 

após conclusão dos referidos cursos.  

Eixos Tecnológicos e respectivos Cursos Técnicos ofertados pela escola: 

• Hospitalidade e Lazer: Hospedagem; 

• Infraestrutura: Edificações; 
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• Gestão e Negócios: Administração. 

  

QUADRO 5- CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO OFERTADOS PELA 
ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE DE ACORDO COM OS EIXOS 

TECNOLÓGICOS DO CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS  
Eixo Tecnológico: 

Hospitalidade e 
Lazer 

 
Caracterização 

 
Possibilidades de 

Atuação 
 

 

TÉCNICO EM 
HOSPEDAGEM - 800 
horas (carga horária 

mínima) 

Atua na recepção e governança em 
meios de hospedagem. Executa 
atividades operacionais de recepção e 
atendimento a clientes, serviços de 
andares, comercial critérios de 
qualidade na prestação de serviços, 
presta suporte ao hóspede durante 
sua estada, valorizando as 
características culturais, históricas e 
ambientais do local de sua atuação. 

• Meios de hospedagem: 
hotéis, pousadas, flats ou 
resorts, bem como 
embarcações e hospitais. 

 
 
 
 
 
 

Eixo Tecnológico: 
Gestão e Negócios 

Caracterização 

 

Possibilidades de 
Atuação 

 

TÉCNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO - 

800 horas (carga 
horária mínima) 

 

Executa as funções de apoio 
administrativo: protocolo e arquivo, 
confecção e expedição de documentos 
administrativos e controle de estoques. 
Opera sistemas de informações 
gerenciais de pessoal e material. 
Utiliza ferramentas da informática 
básica, como suporte às operações 
organizacionais. 

• Instituições públicas, 
privadas e do terceiro 
setor 

Eixo Tecnológico: 
Infraestrutura 

Caracterização Possibilidade de 
Atuação

 
TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES* - 
1.200 horas (carga 

horária mínima) 
*Curso Técnico 
também ofertado pela 
Aeronáutica 

Desenvolve e executa projetos de 
edificações conforme normas técnicas 
de segurança e de acordo com 
legislação específica. Planeja a 
execução e elabora orçamento de 
obras. Presta assistência técnica no 
estudo e desenvolvimento de projetos 
e pesquisas tecnológicas na área de 
edificações. Orienta e coordena a 
execução de serviços de manutenção 
de equipamentos e de instalações em 
edificações. Orienta na assistência 
técnica para compra, venda e 
utilização de produtos e equipamentos 
especializados. 

• Empresas públicas e 
privadas de construção 
civil 

• Escritórios de projetos e 
de construção civil 

• Canteiros de obras 

Fonte: MEC- http://catalogonct.mec.gov.br/, em 10/12/11. 
 

Os cursos técnicos ofertados pela escola visam atender as principais 

demandas por formação de mão-de-obra local, tendo em vista o município de 

Bezerros situar-se em uma região predominantemente turística, com forte 
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crescimento no setor da construção civil e da geração de negócios, tendo em vista o 

crescimento econômico do estado de Pernambuco nos últimos anos.   

Entretanto, verifica-se que, alguns empregadores locais ainda deem 

preferência por empregar trabalhadores sem a devida qualificação, objetivando 

menores custos com os salários a serem pagos e a possibilidade de maior 

exploração do trabalhador. 

Para ingresso nos cursos técnicos promovidos pela instituição em pauta, o 

aluno deve, conforme edital publicado periodicamente, atender ao critério de 

encontrar-se comprovadamente cursando o Ensino Médio regular ou a apresentar a 

comprovação de conclusão dessa etapa, além de submeter-se a uma seleção 

visando ao preenchimento de vaga no curso técnico requerido.  

Para garantir a utilização do prédio da Escola Técnica do Agreste, o governo 

do Estado de Pernambuco repassa, periodicamente, ao IAAL (Instituto Alcides 

D’Andrade Lima), entidade mantenedora da escola técnica, valor em dinheiro 

referente à manutenção e funcionamento do prédio da escola da Escola Técnica, em 

virtude da utilização de serviços tais como: porteiro, zeladores, vigilantes, uso dos 

laboratórios, entre outros, em parceria com a escola técnica do Agreste.  

A Escola Técnica, por sua vez, tem como meta conjunta estabelecida em 

2010 com os técnicos do MEC, a inclusão em todos os cursos técnicos profissionais 

da escola, o equivalente a um terço dos alunos matriculados na Escola de 

Referência em Ensino Médio integral de Bezerros, a qual utiliza em parceria, a 

infraestrutura da Escola Técnica. Algo em torno de 230 alunos. Isso nos faz refletir 

sobre a possibilidade da existência de uma relação umbilical de dependência 

recíproca entre ambas as escolas: tanto a técnica como a de ensino médio de tempo 

integral. 

De forma bastante contraditória, esses alunos do ensino médio regular em 

tempo integral cursam na escola técnica, a educação profissional na forma 

concomitante, com matrículas distintas, em ambas as instituições, em horário 

flexibilizado: durante o período intermediário, das 17h00 às 19h00, acarretando uma 

maior possibilidade da desarticulação entre formação geral e técnica na formação, 

além de um alto índice de evasão por parte desses alunos.  

Conforme dados informados pela própria Gestão/Coordenação da Escola 

Técnica do Agreste, esses alunos são os que mais evadem do ensino técnico da 
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escola, chegando a 70% o índice de evasão dos alunos que cursam na escola, a 

educação profissional na forma concomitante.  

Esse fato se dá, tendo em vista a ampla carga horária e a grande 

quantidade de disciplinas a serem cumpridas, visto tratar-se de alunos que cursam o 

ensino médio em tempo integral e que, após o término de 09 (nove) aulas 

curriculares do período diurno, permanecem no prédio da escola para cursarem, no 

período intermediário, os cursos técnicos da escola técnica.  

Atualmente, no ano letivo de 2012, a Escola Técnica conta com duas turmas 

por curso técnico de nível médio, totalizando 383 alunos matriculados, pelo fato de 

existirem três cursos técnicos em atividade na escola. Estão sendo organizados pela 

escola os cursos Técnicos de Informática, Nutrição e Secretariado a fim de que 

sejam ofertados ao público alvo a partir do ano de 2013.   

Com base no quadro abaixo, podemos observar que durante o período de 

2011 e 2012 houve uma ampliação da oferta de vagas nos cursos técnicos da 

escola, especialmente, na forma concomitante. Esse fato demonstra a ênfase dada 

pela escola à perspectiva de formação que privilegia a separação entre formação 

geral e técnica.   

 

QUADRO 6- DEMONSTRATIVO DA MATRÍCULA NOS CURSOS TÉCNICOS DE 
NÍVEL MÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE NOS ANOS DE 2010 E 2011 

DE ACORDO COM A ORIGEM DOS ALUNOS 
 

Origem 
 

2010 
 

2011 
 

Total  

Subsequente 111 196 307 

Concomitante 44 187 231 

Graduação  01 - 01 

Total 156 383   539 

Fonte: Coleta de dados: Relatório da Reunião do Conselho Gestor de 2011 da Escola. Dados 
referentes ao período: de novembro 2010 a maio de 2011. 
 

 Na sequência, apresentamos o total de vagas ofertadas nos cursos técnicos 

da escola nos anos de 2011/2012 e a previsão de vagas para o ano de 2013.  

A partir desses dados podemos notar que há uma maior disponibilidade de 

vagas nos cursos técnicos da escola em relação ao número de matrículas efetuadas 

anualmente, tanto na modalidade subsequente, como na forma concomitante.  
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Esse fato demonstra que, embora ocorra uma ampliação gradual no número 

de matrículas da escola, essa não representa de fato uma maior democratização da 

educação profissional, bem como, evidencia também um crescimento no tocante a 

oferta e à procura dos cursos técnicos de nível médio com ênfase na separação 

entre a formação técnica e a formação geral dos estudantes. 

 
QUADRO 7- VAGAS OFERTADAS NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL 

MÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE NOS ANOS DE 2011-2012 E 
PREVISÃO DE VAGAS PARA O ANO DE 2013 

 
Público Alvo 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Médio da Escola de 

Referência 

 

400 

 

485 

 

485 

Comunidade/ Médio da 

Rede Pública 

 

630 

 

345 

 

645 

 

Totais de Vagas Anuais 

 

1.030 

 

830 

 

1.130 

Fonte: Coleta de dados: Relatório da Reunião do Conselho Gestor de 2011 da Escola. Referente ao 
período: de novembro 2010 a maio de 2011. A projeção de estudantes formados e qualificados para o 
ano de 2013 na Escola é de 440 Técnicos e 1.770 Qualificados, num total de 2.210 sujeitos formados.  
 

Do total de alunos inscritos em cada curso técnico, cerca de 50% pagam a 

mensalidade, cujos valores variam de R$ 80,00 (oitenta) a 130,00 (cento e trinta 

reais) ao mês. Os outros 50% dos alunos são dispensados do pagamento em virtude 

de condição socioeconômica menos favorecida diagnosticada pela escola, os quais 

têm seus cursos custeados tanto pelo MEC, tendo em vista o investimento inicial 

para construção do prédio escolar, como, em menor proporção, pela entidade 

mantenedora, o IAAL, chegando, inclusive, a ultrapassar o percentual mínimo de 

50% para gratuidade de vagas na escola.  

Vejamos de forma mais detalhada no quadro abaixo, os dados referentes à 

gratuidade dos cursos técnicos na Escola Técnica do Agreste durante os anos de 

2005 a 2010:  
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QUADRO 8- QUANTITATIVO DE ALUNOS PAGANTES E NÃO-
PAGANTES DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO E CURSOS FIC DA 

ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE – NO PERÍODO DE 2005 A 2010 
 

Cursos 
 

Total de Alunos 
 

Pagantes 
 

Gratuidade 
 

Percentual de 
Gratuidade 

Técnicos 561 74 487 88,81% 

FIC 762 300 462 60,62% 

Total Geral 1.323 374 949 71,74% 

Fonte: Coleta de dados: Relatório da Reunião do Conselho Gestor de 2011 da Escola. Dados 
referentes ao período de novembro 2010 a maio de 2011. A Escola ressalta que, nenhum aluno deixa 
de estudar por não poder pagar. 

 

Segundo informações da gestão da escola, no ano de 2011, o percentual de 

alunos não-pagantes foi de 70% do total de alunos matriculados, o que representa 

um total de 87% de matrículas da escola, demonstrando a dificuldade que têm as 

escola desse segmento em alcançar a sustentabilidade inicialmente idealizada em 

seu Projeto de Educação Comunitária como exigência para financiamento do 

PROEP. 

Os cursos de qualificação e requalificação profissional custam de R$ 30,00 

(trinta reais) a R$ 80,00 (oitenta reais). Os alunos também têm a oportunidade de 

serem dispensados de pagarem esses cursos, caso seja comprovada sua 

impossibilidade financeira. 

De acordo com informações da gestão da escola Técnica do Agreste no 

decorrer do estudo, mais de 70% (setenta por cento) dos alunos egressos de todos 

os cursos técnicos promovidos pela Escola conseguem, a partir desses cursos, 

inserir-se no mercado de trabalho, muitos dos quais são empregados ainda 

enquanto estão cursando, o que demonstra a boa referência da escola em termos 

de preparação de mão-de-obra, assim como o nível de absorção dos trabalhadores 

no mercado de trabalho da região. 

Os setores do mercado que mais empregam alunos egressos da escola 

técnica do Agreste, de acordo com os dados colhidos pela gestão da Escola são: 

comércio, turismo e hospitalidade, saúde, prestação de serviço em geral, 

informática, construção civil, gestão de negócios, empreendedorismo, entre outros.  

Além da meta de atendimento a cerca de 240 (duzentas e quarenta) 

pessoas por ano através dos cursos técnicos profissionalizantes de nível médio, a 
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escola também atende a um quantitativo médio de 100 pessoas em seus cursos de 

qualificação e requalificação profissionais recorrentes. Ainda com base em 

informações da gestão da escola, houve um crescimento de 300% no número de 

matrícula dos cursos técnicos e FICs da instituição por alunos da região, desde o 

início da oferta dos mesmos pela escola.  

Esse fato de dá especialmente em virtude da necessidade do atingimento 

das metas estabelecidas à escola técnica por parte do BIRD/MEC em decorrência 

do financiamento inicial para construção do prédio da escola.   

Cabe à escola, no período dos seus 06 (seis) primeiros anos de 

funcionamento, ampliar para 100% a oferta de vagas prevista em seu projeto inicial 

ou PEC (Projeto de Educação Comunitária), sendo garantida respectivamente a 

gratuidade de 100% e 50% aos alunos da rede pública de ensino e aos alunos com 

comprovação de hipossuficiência econômica, para somente a partir de então a 

escola adquirir autonomia na oferta dos cursos técnicos a serem pagos 

integralmente pela comunidade.   

Vejamos na sequência, o quadro 09, que apresenta o fluxo de matrícula nos 

cursos técnicos da escola nos anos de 2010 e 2011.   

 
QUADRO 09- DEMONSTRATIVO DAS MATRÍCULAS NOS CURSOS 

TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO E CURSOS FIC DA ESCOLA TÉCNICA DO 
AGRESTE NOS ANOS DE 2010 E 2011 

 
Cursos 

 
2010 

 
2011 

 
Total/Curso 

Edificações 75 71 146 

Administração - 105 105 

Hospedagem 13 19 32 

FIC’s - - 152 

Total Geral - - 435 

Fonte: Coleta de dados: Relatório da Reunião do Conselho Gestor de 2011 da Escola. Dados 
referentes ao período de novembro 2010 a maio de 2011. 
 
 Logo mais abaixo, trazemos quadro demonstrativo das matrículas dos alunos 

dos cursos técnicos de nível médio com base nos municípios de residência dos 

alunos na região, sinalizando para a centralidade que a ação da escola vem 

assumindo na formação profissional dos jovens e adultos tanto da cidade de 

Bezerros – PE quanto das cidades do seu entorno, na região. 
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QUADRO 10- DEMONSTRATIVO DAS MATRÍCULAS NOS CURSOS TÉCNICOS 
DE NÍVEL MÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE POR MUNICÍPIO DE 
ORIGEM DOS ALUNOS NO RAIO DE ATUAÇÃO DA ESCOLA NOS ANOS DE 

2010 E 2011 
 

Município 
 

2010 
 

2011 
 

Total  

Bezerros 110 273 383 

Gravatá 34 27 61 

Sairé 03 59 62 

Camocim de São Félix 01 16 17 

Bonito 02 01 03 

Caruaru 02 - 02 

Chã-Grande 01 - 01 

Olinda - 01 01 

São Joaquim - 04 04 

Não declarou 03 02 05 

Total 156 383 539 

Fonte: Coleta de dados: Relatório da Reunião do Conselho Gestor de 2011 da Escola.     
Dados referentes ao período de novembro 2010 a maio de 2011. 
 

Como já dissemos, no prédio da Escola Técnica do Agreste, desde o ano de 

2004, funciona, com base em convênio firmado entre a entidade mantenedora da 

escola técnica, o IAAL e a Secretaria de Educação de PE, a Escola de Referência 

em Ensino Médio de Bezerros, escola de tempo integral, (antigo Centro de Ensino 

Experimental do Ensino Médio), criada pelo em parceria com o Governo do Estado - 

SE/PE, com gestão administrativa e pedagógica voltadas para resultados.  

A Escola de Referência em Ensino Médio de Bezerros funciona de segunda 

a sexta-feira, no período diurno, das 08h00 às 17h00, atendendo a alunos tanto do 

município de Bezerros, quanto das cidades circunvizinhas que não dispõem de 

Escola de Referência em Ensino Médio.  

Já a escola Técnica do Agreste funciona de segunda a sexta-feira, das 

17h30 às 22h00, com a oferta de cursos técnicos para jovens e adultos (estudantes 

e desempregados da região) da região do entorno da escola e habitualmente 

contrata sob o regime trabalhista em vigor, profissionais qualificados e devidamente 

habilitados para atuar em sua equipe técnico-pedagógica. Em seguida, quadros 
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demonstrativos do pessoal técnico-administrativo e de apoio técnico-administrativo 

da escola. 

        QUADRO 11- DEMONSTRATIVO DO PESSOAL TÉCNICO-                
      ADMINISTRATIVO DA ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE 

Pessoal 
Técnico-Administrativo 

 
Quantitativo 

Gestora Administrativa 01 

Secretária 01 

Coordenadora Pedagógica dos Cursos Técnicos 01 

Bibliotecária 01 

 Fonte: Planos de Curso da Escola, 2011. 

 

Embora a escola mantenha um quadro fixo de funcionários para o apoio 

técnico-administrativo e de manutenção da instituição, estes, são na sua maioria, 

prestadores de serviço, pagos com recursos financeiros ora do Governo do Estado 

de PE, ora vinculados ao IAAL, tendo em vista o uso do prédio também pelos alunos 

da Escola de Referência em Ensino Médio de Bezerros, durante o diurno. 

 
QUADRO 12- DEMONSTRATIVO DO PESSOAL DE APOIO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO DA ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE 
 

Pessoal de Apoio Técnico Administrativo 
 

Quantitativo 

Auxiliares de Secretaria  02 

Auxiliar de Biblioteca 01 

Recepcionista 01 

Telefonista 01 

Segurança 02 

Cozinheiros  02 

Auxiliares de Apoio à Limpeza 04 

Auxiliares de Cozinha 02 

Digitadores 01 

Manutenção e Serviços 02 

Porteiros  04 

 Fonte: Planos de Curso da Escola, 2011. 

 

A Escola Técnica do Agreste apresenta uma excelente estrutura física, além 

de um bom número de equipamentos e recursos pedagógicos disponíveis para a 
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efetivação do trabalho docente nos cursos técnicos ofertados. Detém, inclusive, 

condições físicas favoráveis para a ampliação da oferta do número dos cursos 

técnicos da escola num curto espaço de tempo. Sendo necessária apenas a 

inclusão de uma quadra coberta para a realização de atividades de esporte, lazer e 

cultura por parte dos alunos.  

Apesar da estrutura da escola ser considerada de boa qualidade, podemos 

dizer que, em virtude de seu imenso potencial, ocorre, em certa medida, a 

subutilização de seus espaços e recursos, visto que há um número excedente de 

salas de aulas sem funcionalidade, uma cozinha industrial que não opera com a 

totalidade de seu potencial, um baixo índice de aulas práticas nos laboratórios da 

escola, além do fato de que, o acervo bibliográfico da escola ser mais bem explorado 

pela comunidade em geral, assim como pelos alunos e professores da Escola de 

Referência em Ensino Médio Integral que mesmo, pelos próprios alunos e 

professores dos cursos técnicos. 

Embora não seja da responsabilidade da escola o custeio de materiais 

didáticos de uso pessoal dos alunos, um aspecto observado, diz respeito à 

ausência, na escola, de quites de materiais didáticos para empréstimo aos alunos na 

disciplina de Desenho, no Curso Técnico em Edificação, visto que se trata de um 

material básico e de alto custo para boa parte do alunado da escola. Também não 

inexistem na escola, carteiras específicas, adequadas ao desenvolvimento das 

atividades requeridas pela disciplina em questão.  

 

QUADRO 13- DEMONSTRATIVO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA 
ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE  

 
Bloco de Salas de Aulas 

ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Bloco de Salas de Aula 19  

Salas de Aula equipadas com data show, telão, retroprojetor e televisor  19  
Salas de Aula em uso pela Escola Técnica 10  

Fonte: Planos de Curso da Unidade. 
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Bloco Administrativo 
ESTRUTURA FÍSICA QUANTIDADE 

Bloco Administrativo 10 salas 

Auditório para 180 pessoas 01 

Sala do Diretor 01 

Sala do Diretor Adjunto  01 

Sala de Espera 01 

Secretaria 01 

Portaria 01 

Contabilidade 01 

Escolaridade 01 

Gerencia de Ensino 01 

Sala de Reuniões 01 

Almoxarifado/Depósito 01 

 Fonte: Planos de Curso da Unidade. 

 
Bloco de Laboratórios 

ESTRUTURA FÍSICA QUANTIDADE 

Bloco dos Laboratórios 09 laboratórios 

Restaurante/Escola/Lanchonete 01 
Apartamento Didático - (reprodução de quarto de hotel para prática 

relacionada ao Curso de Hospedagem: Camareiros) 

01 

Gestão Empresarial 02 

Agroindústria 02 

Oficina 01 

Laboratório de Línguas 01 

Laboratório de Informática 01 

Escolaridade 01 

Gerencia de Ensino 01 

Sala de Reuniões 01 

Almoxarifado/Depósito 01 

 Fonte: Planos de Curso da Unidade 
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Bloco de Gestão Pedagógica 
ESTRUTURA FÍSICA QUANTIDADE 

Bloco de Gestão Pedagógica 07 Salas 

Salas de Aula 02 
Sala de Currículos 01 

Sala de Multimeios 01 

Sala de Professores 01 

Biblioteca 01 

CPD (Central de Processamento de Dados) 01 

 Fonte: Planos de Curso da Unidade. 

 

Foi sentida a ausência, na escola, de uma quadra poliesportiva, para a 

realização da prática esportiva e de lazer pelos discentes.  

Os próximos capítulos estão direcionados ao relato da análise do modo como 

os sujeitos diretamente relacionados ao nosso estudo interpretam e materializam em 

suas práticas pedagógicas, os princípios estruturadores das ações de formação 

profissional da referida escola, pois, são nessas práticas que, de fato, se executa a 

proposta pedagógica da instituição escolar.  
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CAPÍTULO 3- A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA TÉCNICA DO 
AGRESTE: CONCEPÇÕES E CONCEITOS QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA  
 
3.1- Referencial Teórico-metodológico para Atuação da Escola Técnica do 
Agreste 
 

 Em conformidade com o estabelecido pela LDB nº 9.394/96 e pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica Nacional (BRASIL, 2010), 

tanto o Projeto Político Pedagógico da Escola Técnica do Agreste, 2011, como 

seu Regimento Escolar, 2011, trazem como sendo um dos princípios norteadores 

de sua proposta de Educação Profissional o pressuposto da formação integral 
dos jovens e adultos a partir de seus cursos técnicos, concomitante e 

subsequente. 

 No entanto, logo abaixo, tornamos a evidenciar em nosso texto o princípio da 

unidade entre formação geral e técnica presente no PPP - 2011 da escola, o qual 

difere substancialmente da ideia original de educação integral protagonizada por 

Gramsci, Marx e Engels, tendo em vista a ênfase que este estabelece à perspectiva 

de formação integral especificamente voltada ao desenvolvimento de competências 

dos alunos para a atuação no mundo do trabalho: 
2.1.3 – Garantir o exercício eficiente das suas atividades no mercado 
do trabalho simultaneamente a sua formação integral, que inclui 
conhecimentos básicos para o desenvolvimento de competências 
específicas da função em exercício, hábitos, atitudes e valores éticos, 
com base nos quatro pilares da Educação, saber conhecer, saber fazer, 
saber conviver e saber ser. (CEEETA, PPP-2011, p. 3-6, grifo nosso).  

Já o Regimento da Escola, em seu Capítulo I, artigo 7º, parágrafo X, ao tratar 

dos princípios filosóficos, estabelece que o ensino será ministrado com base: na 
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. No 

entanto, o que se percebe é que, tal princípio não se materializa numa perspectiva 

de educação integral, tendo em vista a ideia de vinculação entre a educação e as 

práticas sociais, está atrelada à aprendizagem dos “modos de fazer” pelos alunos. 

O referido Regimento Escolar traz ainda, no seu Título III, artigo 8, parágrafo 

I, enquanto princípio norteador dos cursos técnicos de nível médio, a prerrogativa da 

articulação entre os conhecimentos da formação geral e da formação técnica, ainda 

que estabeleça a independência e concomitância com o ensino médio.  
 Embora no PPP e no Regimento da instituição tenha sido eleito o princípio 
da integralidade da formação humana como um dos elementos norteadores da 
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proposta de educação profissional, a perspectiva de formação essencialmente 

baseada na profissionalização ou instrumentalização dos sujeitos com vistas ao 

atendimento às demandas do mercado de trabalho e à empregabilidade dos 

mesmos é evidenciada na da fala da gestora da escola, transcrita na sequência: 
[...] atingir também a parte de formação e capacitação e formação da mão-
de-obra nessas cinco áreas (focos da escola) na rede empresarial. 
Requalificando, aperfeiçoando todos esses funcionários, esses, esses 
desempregados também da região. O objetivo é esse, sempre: de continuar 
buscando esse público para formar. (Gestora da Escola Técnica). 

 O Regimento da Escola (2011) elege também, enquanto princípios e fins 

educacionais da instituição no seu Título III, artigo 8º, parágrafos de III a VI: o 
desenvolvimento de competências para o trabalho; os pressupostos da 

flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização; a identidade de perfis 
profissionais para conclusão dos cursos; além do princípio de atualização 
permanente de seus cursos e currículos, os quais, de acordo com as nossas 

análises, evidenciam o alinhamento por parte da escola com os aspectos requeridos 

pelo mercado de trabalho atual à formação dos sujeitos.  

A Escola Técnica do Agreste estabelece, em seu PPP-2011, enquanto missão 

institucional: a busca pela referência regional de excelência da formação 
técnico-profissional de nível médio e de qualificação, conforme contido no texto 

do referido documento, transcrito abaixo, ao qual mais uma vez nos reportamos pelo 

fato de sintetizar o objetivo maior da instituição enquanto escola de educação 

profissional: 

2.1.1 – [...] tendo por norte a missão de ser um Centro de referências para a 
região, atuando como centro de excelência para o ensino técnico de nível 
médio e de qualificação profissional (CEEETA, PPP-2011, p. 3-6). 

Dessa forma, a escola caminha para, essencialmente, tornar-se um centro de 

conformação da massa trabalhadora voltada exclusivamente ao atendimento dos 

ditames do capital em detrimento da formação integral dos sujeitos com vistas a uma 

atuação mais consciente na sociedade. 

 Nesse sentido, Oliveira aponta para o fato de que:  
A escola, ao ser concebida como um espaço quase que estritamente 
direcionado à formação para o trabalho, desvincula-se da sua 
responsabilidade de ser um agente provedor de conhecimentos práticos e 
teóricos que contribuam para que os educandos intervenham na sociedade 
de forma mais crítica e organizada (OLIVEIRA, R., 2003, p.41). 

 No tocante às diretrizes pedagógicas da escola, o Regimento da instituição, 

traz em seu Título IV, ao tratar da Organização do Ensino, Capítulo I, artigo 61, 
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tomando por base as incumbências citadas no artigo 12 da LDB 9.394/96, além das 

diretrizes previstas pelo Parecer 16/99 e a Resolução Nº 04/99, as seguintes 

diretrizes, aqui expressas:  
I. Organizar sua estrutura curricular no modelo centrado por competências 

com a Equipe Técnico Pedagógico do Centro; 

II. Construir, com a equipe docente e discente, projetos, experiências com 
uma Metodologia e uma Pedagogia de Projetos; 

III. Definir competências, habilidades e bases tecnológicas para construção 
das matrizes curriculares dos cursos de nível médio previstos nos eixos 
tecnológicos; 

IV. Desenvolver com a equipe experiências inusitadas nas várias 
competências do Centro (CEEETA, Regimento Interno-2011). 

 O conjunto de diretrizes postas pela escola como delineadora de seu percurso 

pedagógico nos faz refletir sobre o caráter neoliberal posto à educação profissional, 

o qual visa aproximar ou adequar o máximo possível a educação escolar dos 

cidadãos às demandas do mercado.  

 Esse pressuposto acima é expresso tendo em vista a escola pautar 

prioritariamente sua trajetória tomando por base “a estrutura curricular por 

competências”, a “pedagogia de projetos”, bem como, definir “competências, 

habilidades e bases tecnológicas para as matrizes curriculares dos cursos técnicos 

da escola” em detrimento aos procedimentos pedagógicos que garantam uma ampla 

integração entre formação geral e formação técnica.  

 Em oportuno, compreendemos que a questão da necessária integração nos 

processos educativos constitui um dilema não apenas pedagógico, mas, sobretudo, 

social e político, tendo em vista a questão da (des)integração da formação ser 

fundada na estrutura social econômica capitalista dual e desigual na qual se insere a 

educação brasileira, consequentemente, a educação profissional.  

 
 
3.2- A Pedagogia das Competências como Carro Chefe da Proposta 
Pedagógica da Escola 

 
 

Ao analisarmos os currículos dos diferentes cursos técnicos da Escola, 

podemos perceber a ênfase dada pela instituição à formação por competências e 

habilidades, bem como à apropriação das bases tecnológicas do conhecimento por 

parte dos alunos. 
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De acordo com Ramos:   
[...] competência foi definida como o conjunto complexo e integrado de 
capacidades que as pessoas põem em jogo em diversas situações reais de 
trabalho para resolver os problemas com os quais elas se defrontam, de 
acordo com os padrões de profissionalidade e os critérios de 
responsabilidade social próprios de cada área profissional (RAMOS, 2011a, 
p. 118).  

Podemos dizer que a escola técnica assume o modelo de formação baseado 

nas competências, o qual baliza as propostas curriculares de todos os cursos 

técnicos ofertados, como se verifica no trecho abaixo:  
[...] ressaltamos que o Centro de Ensino Experimental Escola Técnica do 
Agreste (CEEETA), terá sua organização curricular centrado no modelo por 
competências. (CEEETA, Plano de Curso em Hospedagem, 2011, p. 05). 

O currículo escolar é então organizado com base na construção de 

competências profissionais gerais e específicas, o que se confere no fragmento do 

Plano de Curso transcrito abaixo: 
A organização curricular prevê definir o Perfil de conclusão do nível técnico, 
devendo-se exigir as competências profissionais gerais, que garantem a 
polivalência e as competências profissionais básicas que constituem o foco 
da Educação básica (a capacidade de expressão; de compreensão do que 
se lê, de interpretação de representação e de realização de operação lógico 
matemáticas) e competências interprofissionais necessárias a qualquer 
trabalhador. 

Competências Específicas: relativas à preparação para o exercício de 
atividades profissionais próprias a um segmento profissional. São definidas 
pela Instituição Formadora, de acordo com a identificação da qualificação ou 
habilitação. (CEEETA, Plano de Curso em Hospedagem, 2011, p. 05). 

Com relação ao currículo pautado na aquisição de competências e no 

desenvolvimento de habilidades, Frigotto chama a atenção no sentido de que, ocorre 

hoje, o que se pode chamar de uma mudança de paradigma pedagógico, visto que 

esse visa, entre outros aspectos, transferir o conceito de qualificação para o de 

competências e habilidades. 
O ideário pedagógico passou a ser o ideário em que há um deslocamento 
do conceito de qualificação para competência e habilidade, além de um 
deslocamento do conceito de emprego para empregabilidade e do conceito 
de igualdade para equidade (FRIGOTTO, 1999, p. 141). 

De acordo com a análise dos Planos de Cursos da Escola e de seu PPP-

2011, o modelo baseado nas competências exige, sobretudo, da transferência do 

conceito de emprego para o de empregabilidade, em que, o próprio sujeito torna-se 

o responsável pelas condições necessárias à sua inclusão e permanência no 

mercado de trabalho, sem falar que o tema da igualdade passa a ser confundido 

com o da equidade, o qual não faz referência à ideia de igualdade.  
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Nesse sentido, a escola técnica elege como estratégia para obtenção ou 

construção das competências por parte dos alunos: a organização curricular 

modular, a centralização no processo de aprendizagem e a implementação de novas 

metodologias e conteúdos, tendo como suporte as disciplinas curriculares de cada 

um dos cursos técnicos. 
O novo modelo supõe a adoção de um novo paradigma pedagógico, onde a 
atenção do ensino se desloca para o processo de aprendizagem. A prática 
pedagógica será orientada para a valorização das experiências pessoais do 
aluno, sejam elas acadêmicas ou de vida. 

Esse novo modelo exige novas formas de organização curricular, novos 
conteúdos, novas metodologias que coloca o aluno como sujeito ativo do 
processo de aprendizagem. 

A modularização é uma das formas de flexibilizar e organizar o currículo, 
centrada na aprendizagem do aluno e na ampliação de competências. 
(CEEETA, Plano de Curso em Hospedagem, 2011, p. 05 e 06). 

A perspectiva da Pedagogia das Competências no contexto da educação 

básica, assim como da Educação Profissional, de acordo com Ramos (2011a), 

inicia-se no Brasil na década de 90, com a aprovação da LDB 9.394/96, a partir da 

implementação das reformas neoliberais estruturais postas para o país.  

Sendo assim, o trabalho, a partir da pedagogia das competências no âmbito 

educacional, não constitui um modismo, mas uma opção político-ideológica situada 

num cenário de ampla desregulamentação e fragmentação da educação, em 

especial, da Educação Profissional, no âmbito do Estado brasileiro. 

No que se refere especificamente à integração da noção de competência no 

âmbito da formação profissional no país, Ramos, (Idem) afirma que o Decreto 

2.208/97 foi o instrumento legal que determinou que os currículos dos cursos 

técnicos devessem se basear em habilidades e competências básicas nas diferentes 

áreas profissionais, sendo passível de complementação pelos órgãos normativos. 

Vale aqui salientar que, no caso específico do Brasil, o estabelecimento de 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, com base na pedagogia das 

competências, corresponde, com base na autora, a uma releitura das quatro grandes 

necessidades de aprendizagem relatadas na Reunião Internacional sobre Educação 

para o Século XXI da UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser.  

A concepção de competência é também implantada no país, como uma nova 

tentativa de racionalização pedagógica, porém, com o diferencial da ampliação para 

a totalidade das ações que constituem a práxis humana. Isso resulta numa 
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dualidade que gira mais profundamente, entorno do reducionismo e da generalidade 

(Kuenzer, 2009).  

Dentro desse contexto, enfatizamos a consonância tanto do PPP, quanto do 

Regimento Interno e dos planos de cursos da instituição analisada com o que 

prescreve a LDB e as Diretrizes Curriculares atuais para o Ensino Técnico-

profissionalizante de Nível Médio, visto que essa Lei estabelece para si, processo 

pedagógico com base no desenvolvimento das habilidades e competências 

necessárias à integração dos jovens e adultos nos diferentes setores produtivos da 

região. 

No que concerne à nossa investigação, podemos observar que os sujeitos 

entrevistados evidenciaram em seus depoimentos o fato de a escola embasar sua 

prática pedagógica de formação profissional na Pedagogia das Competências, com 

ênfase no desenvolvimento dos Quatro Pilares da Educação difundidos pela 

UNESCO, conforme podemos constatar nos trechos dos depoimentos dos 

professores transcritos abaixo:  
Sim. A partir da pedagogia das competências. E assim toda a formação do 
professor é voltada pra gente revê a questão da competência, da 
habilidade. E nos voltamos muito pra os quatro pilares, sempre. (Prof 02 – 
Disc.: Port. Instrumental/Líng. Espanhola)  

Isso... Então, é a competência, porque aí é onde o aluno... A gente tenta 
passar o máximo pra o aluno pra que ele realmente aprenda aquela 
competência e saiba executar no seu dia-a-dia de trabalho. Então, a escola 
trabalha nas competências. Isso. (Prof 09 – Disc.: Recepção e Reservas de 
Hotéis) 

Trabalhamos... A gente trabalhou muito agora nas capacitações justamente, 
não é? O saber e o fazer, não é? A gente tem que ensinar o saber. O 
conhecimento teórico. Mas ensinar o prático. Que é justamente ele ter como 
meta: ele sair dali fazendo, sabendo e fazendo. É... os pilares, não é? São 
os quatro pilares, não é? Da formação?  (Prof 08 – Disc.: Turismo/Gestão 
de Hotelaria e Gastronomia/Planejamento Estratégico e 
Tático/Empreendedorismo) 

Competências do Ser, fazer, conviver... Os quatro pilares básicos da 
educação. A gente trabalha muito em cima de competências e habilidades 
em todo nosso programa... (Prof 11 – Disc.: Matemática Aplicada). 

Podemos dizer que, ao adotar a Pedagogia das Competências, a escola toma 

o mercado como balizador da formação técnico-profissional dos sujeitos, numa clara 

prevalência do “saber fazer” enquanto princípio determinante da formação 

profissional, fato que representa um franco alinhamento por parte da gestão da 

escola à concepção produtivista da educação profissional. 

No decorrer de nossas entrevistas, pudemos perceber certa falta de domínio 

epistemológico por parte dos professores quanto aos pressupostos teóricos da 
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Pedagogia das Competências ao serem questionados em relação ao processo 

pedagógico da escola, expresso em afirmações do tipo: “eu acredito que sim”, “eu 

vejo no plano de curso”, “é o que é passado pra gente”, “eu não entendo muito essa 

metodologia”, “essas nomenclaturas”, “nós identificamos essas competências no 

alunado”, conforme nos revelam os depoimentos dos entrevistados abaixo: 

Acredito que sim. Pelo menos é isso que eu vejo no plano de curso, que é o 
que é passado pra gente. Eu não entendo muito essa metodologia, essas 
nomenclaturas, tá... (Prof 04 – Disc.: Leitura de Projetos/Serviços 
Preliminares de Canteiros de Obras) 

Sim, sim. Eu acredito que sim. Que é. Nós identificamos essas 
competências no alunado, não é? A questão mesmo... nós temos... a maior 
parte das aulas é prática. [...]. E aí, as competências são extraídas deles. 
(Prof 05 – Disc.: Desenho Técnico/Meio Ambiente) 

Na sequência, tendo em vista a opção da escola, buscamos analisar o 

processo de formação dos professores para o trabalho na Escola, com base na 

Pedagogia das Competências. 
 

3.3- A Escola Educando seus Educadores: Formando os Professores para a 
Materialização do Projeto de Formação da Escola Técnica do Agreste 
 

Em atendimento ao estabelecido pela legislação educacional vigente, a 

formação inicial e continuada dos professores constitui elemento integrante do 

Projeto Político Pedagógico da Escola. Esse processo deve ter como foco a reflexão 

crítica sobre a prática, em oposição ao mero consumo por parte dos professores das 

ditas “receitas pedagógicas” destinadas à educação, as quais, por sua vez, retiram 

do professor sua capacidade reflexiva e a autonomia sobre a práxis pedagógica.  

Quando questionados sobre o fato de terem recebido formação voltada para o 

trabalho com a Pedagogia das Competências na escola, dos onze docentes 

entrevistados, apenas dois (ambos com pouco tempo de trabalho na escola), 

afirmaram não ter recebido nenhum tipo de formação para trabalhar a partir desse 

paradigma, nem mesmo em outras instituições de Educação Profissional.  

Refletindo sobre o porquê de não terem sido submetidos à formação sobre a 

referida pedagogia na instituição, o pouco tempo de trabalho na escola foi 

evidenciado, isso em decorrência da alta rotatividade até então, dos professores da 

instituição. Esse trânsito decorre do cumprimento de módulos com terminalidades 

diversas nos cursos técnicos da escola, nem sempre compatíveis com os períodos 

de formação continuada de professores.   
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Outros professores revelaram já terem tido essa formação em instituições 

diversas, onde prestaram ou ainda prestam algum tipo de serviço. Isso prova a 

homogeneização dos padrões de formação baseada no produtivismo expresso pela 

Pedagogia das Competências, posto para a Educação Profissional.  
Recebi. Não, antes por outra instituição, não é? No caso, as parcerias que a 
gente fazia com outro trabalho pelo ITEPE. Aí, foi quando tive essas 
capacitações... (Pedagogia das Competências). Em seguida eu vim para 
cá... deu continuidade. (Prof 06 - Disc.: Introdução ao Turismo) 

Eu, por acaso, eu tive essa oportunidade de ter uma capacitação fora daqui, 
também no sistema de competência. O mesmo método usado é esse... 
Também essa, da competência... (Prof 04 – Disc.: Leitura de 
Projetos/Serviços Preliminares de Canteiros de Obras). 

[...] Então, nós temos as outras capacitações aqui na escola que nos dá 
essa condição... (da formação sobre Pedagogia das Competências). 
Também, tendo uma visão um pouco mais ampliada, é... O SENAR (onde o 
professor é instrutor), tem, todos os anos, umas capacitações de 
metodologia pra os seus instrutores... [...] Soma, de certo modo uma 
experiência, um conhecimento de um pra o outro. (Prof 01 - Disc.: 
Metodologia Científica/Gestão Ambiental) 

Na escola, as formações docentes que abordam esses novos pressupostos 

teórico-metodológicos são realizadas de modo pontual, sob a forma de 

“capacitações”, “treinamentos” e “palestras”, em especial, durante o período do 

recesso e das férias escolares. Ou seja, no início de cada semestre, se comparado 

ao ano letivo regular. Dessa forma, podemos considerar que não há uma maior 

frequência na formação docente, no tocante à questão das competências por parte 

da instituição, conforme vemos a seguir: 
Sim. A gente sempre passa duas capacitações no ano, plano de aula, é... 
plano de ensino,  é... essas competências... A gente passa por isso na 
escola. Sempre tamos tendo. Duas vezes no ano, três... Ela sempre tá 
fazendo um encontro de professores. Traz pessoas da área pra palestrar, 
pra dar treinamentos pra gente. Sempre tem... (Prof 08 – Disc.: 
Turismo/Gestão de Hotelaria e Gastronomia/Planejamento Estratégico e 
Tático/Empreendedorismo) 

Aqui na escola, nós tivemos... (formação sobre Pedagogia das 
Competências). Até, no início do ano, nós já tivemos novamente... (Prof 02 
– Disc.: Port. Instrumental/Líng. Espanhola). 

As capacitações que são empregadas aqui... (se referindo a formações com 
diferentes temáticas, inclusive das competências) no início, antes de 
começar... No meio, teve uma reciclagenzinha. A gente teve um intervalo no 
meio do ano. E, depois, agora, no início do ano letivo, também outra 
capacitação. E, teoricamente, ela sempre faz um movimento: início do ano e 
meio do ano. (Prof 04 – Disc.: Leitura de Projetos/Serviços Preliminares de 
Canteiros de Obras) 

Essas formações são realizadas, em sua maioria, pela própria equipe gestora 

e pedagógica da escola, que também proporciona momentos de formação para o 

corpo docente contando com suporte de outros profissionais externos, considerados 
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“especialistas” na área da Pedagogia das Competências, a maior parte diretamente 

ligada ao setor produtivo, voltadas à seleção e treinamento de recursos humanos, 

“empresários” e “pessoas com experiência no segmento”, conforme expresso na fala 

do professor 09: 
Sim. Todo princípio de módulos que vai acontecer, todo semestre na escola 
técnica... então, nós recebemos uns treinamentos. São palestras, é... com a 
gestora da escola e até mesmo algumas pessoas que nos auxilia para que 
trabalhem essas competências com os alunos. Convidam pessoas. Então, 
pessoas, empresários... é..., pessoas da área de educacional. E também 
pessoas até que tenham experiência nesse, nesse segmento. (Prof 09 –
Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis) 

Percebe-se, de forma recorrente, nas falas dos professores, a ideia de 

formação docente em termos de “capacitação”, “treinamento” e “reciclagem”, ou 

seja, uma perspectiva de formação resumida no “aprender a fazer”, ou seja, 

basicamente voltada a aplicar corretamente os procedimentos metodológicos que 

visam dar conta do desenvolvimento das competências requeridas pelos alunos. 

Uma abordagem que visa separar o “pensar do agir” no contexto da atividade 

docente, sonegando-lhes a possibilidade de serem sujeitos construtores dos saberes 

pedagógicos, à medida em que os relega a meros consumidores e replicadores das 

propostas pedagógicas. 

Criticamente falando, (THERRIEN, 1996, p. 57) afirma que “o trabalho 

docente limita-se [...] ao mero repasse do saber construído por outros”, tendo em 

vista a penetração da racionalidade científica e tecnológica na instituição escola, a 

qual não confere ao professor o status de produtor dos saberes. 

Essa visão é fruto da concepção determinista de homem e de mundo, na qual 

a realidade é sempre colocada ao sujeito como algo pronto e acabado, sem que seja 

possível realizar transformações, restando-lhe apenas a adaptação ou adequação. 

Tal fato reduz a capacidade docente de reflexão sobre a práxis, de articulação entre 

pensamento e ação, impossibilitando a atuação do professor enquanto intelectual no 

seio da escola. 

De modo geral, há uma aparente aceitação por parte dos professores da 

escola quanto ao trabalho com a referida Pedagogia das Competências na 

instituição escolar. Algo que sugere certo nível de ausência de reflexão crítica 

quanto à sua concepção.  

O caráter polissêmico conferido ao conceito de competência pode ser 

verificado nas falas dos entrevistados, sobretudo, em decorrência das diferentes 
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matrizes pedagógicas constituintes dessa nova Pedagogia, de seus pressupostos 

teóricos, os quais podem ser identificados nos depoimentos dos professores. Esse 

fato decorre, possivelmente, de uma insuficiente ou inadequada formação docente, 

tendo em vista, como citamos atrás, a alta rotatividade dos professores da escola até 

o presente momento, o que dificulta uma formação mais sistemática e aprofundada 

dos mesmos. 

Concordamos com Ramos (2011a), quanto ao caráter polissêmico que o 

conceito de competência enseja, tendo em vista as múltiplas interpretações pessoais 

por parte dos professores acerca dos pressupostos teóricos metodológicos que a 

sustenta, bem como dos diferentes modos de execução destas junto aos alunos, 

evidenciando um processo de ressignificação das referidas competências, levando 

em consideração as experiências profissionais, os saberes docentes, suas práticas 

formativas, entre outros aspectos.  

Embora os professores tenham demonstrado concordância com a Pedagogia 

das Competências, especialmente, pelo fato desta representar uma ruptura com o 

tecnicismo ou pedagogia tradicional, nossas análises permitem identificar a ausência 

de entendimento por parte dos professores entrevistados quanto às reais bases 

teóricas sobre as quais se assentam essa nova Pedagogia, bem como o seu caráter 

mercadológico e produtivista, o qual visa, prioritariamente, garantir a formação dos 

sujeitos de acordo com as demandas do mercado.    

Podemos ainda afirmar que o suposto caráter inovador conferido à educação 

com base nas competências, por parte dos professores entrevistados, denota certo 

modismo educacional e o nível de ideologização da prática docente, visto que tal 

pedagogia tem sido incorporada ao contexto da sala de aula, na maior parte das 

vezes, de uma forma irrefletida, simplesmente como sendo um conjunto de 

mudanças metodológicas capazes de responder às exigências postas à educação 

atual dos trabalhadores.  

No entanto, tal pedagogia representa o antigo revestido de novo, 

considerando sua proposta basear-se no “saber fazer”, com prevalência da 

aquisição dos saberes técnicos e práticos em detrimento a uma formação teórico-

metodológica dos sujeitos submetidos aos processos formativos na escola.   

Embora os professores identifiquem no trabalho com as competências uma 

perspectiva de mudança e evolução da educação, baseadas num provável 
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rompimento com o arcaico, tal perspectiva não pode ser considerada inovadora do 

ponto de vista educacional, pois não rompe com a lógica da exploração/exclusão 

dos sujeitos no contexto produtivo. Na verdade, mostra-se condizente com a lógica 

individualista e atomista, em oposição a toda e qualquer ação baseada na 

coletividade, visto que põe o sujeito como responsável pelo seu processo formativo e 

por sua condição de sucesso no mercado de trabalho.  

A suposta objetividade da Pedagogia das Competências camufla a 

necessidade de compreensão e domínio por parte dos sujeitos acerca dos saberes 

científicos, tecnológicos e culturais, assim como da vida social e política, uma vez 

que estabelece como parâmetro do conhecimento o saber fazer em detrimento do 

saber pensar. Dessa forma, expressa o papel instrumental e estratégico que a 

educação, segundo o capital, deve ocupar: mediadora entre o sujeito e o mercado 

de trabalho, constituindo-se em fator de produção, conforme estabelece a TCH, num 

franco alinhamento ao viés neoliberal. 

Em seguida, interessa-nos compreender como os sujeitos de nosso campo 

investigativo avaliam o trabalho pedagógico pautado pela pedagogia das 

competências, tendo em vista seu caráter polissêmico e as múltiplas apropriações 

dessa pedagogia no contexto atual, a fim de empreendermos uma análise mais 

ampla dos pressupostos pedagógicos hegemônicos que contribuem para a 

implementação de propostas formativas de caráter dual, essencialmente, baseadas 

no saber fazer. 

 

 
3.4- Visão dos Professores sobre o Trabalho da Escola a partir da Pedagogia 

das Competências 
 

Em se tratando do ponto de vista dos sujeitos quanto ao trabalho pedagógico 

da escola pautar-se na Pedagogia das Competências, pudemos constatar que, 

embora sejam apresentados argumentos diferenciados, a maior parte do grupo 

docente, compreende como sendo positivo o uso da referida estratégia de ensino 

pela escola, embora, em suas falas, não deixem claro “a quem” ou “a que” se deva 

prestar tal pedagogia. Esse fato demonstra, portanto, o nível de “ideologização” que 

caracteriza a prática pedagógica docente na instituição.  
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Sobre essa questão, (MOREIRA e SILVA, 1999, p. 23) afirmam em suas 

análises, ser “muito menos importante saber se as ideias envolvidas na ideologia 

são falsas ou verdadeiras e muito mais importante saber que vantagens relativas e 

que relações de poder elas justificam ou legitimam”.  

Primeiramente, queremos destacar como os professores da instituição 

compreendem positivamente o trabalho pedagógico a partir das Competências. O 

professor 03 considera que o trabalho a partir dessa perspectiva consiste em 

“revelar” ou “identificar” as “competências inatas” dos alunos; em “fazer brotar” 

potenciais latentes dos indivíduos, numa perspectiva que conduz ao entendimento 

da Pedagogia das Competências enquanto suposta prática educativa de cunho 

libertário. Essa estratégia é vista como um catalisador das vocações dos alunos. 

Portanto, há uma clara dificuldade de entendimento acerca da Pedagogia das 

Competências por parte desse professor da escola.  
Veja, eu creio da seguinte forma: é que dentro de cada pessoa, me corrija 
se eu estiver errado... mas, eu creio que dentro de cada pessoa, existe, 
existe uma outra pessoa. E eu acho que o profissional educador ele tem 
que saber descobrir essa outra pessoa lá dentro. Entendeu? Ele tem que 
ver realmente a competência, as competências daquela pessoa... [...]. Mas, 
que a gente venha realmente descobrir deles o potencial! Descobrir 
realmente pra que eles se interessam. E a gente poder dar uma ajuda 
nesse sentido pra eles. (Prof 03 – Disc.: Informática Aplicada). 

Apesar de o professor número 01 em sua fala abaixo, enxergar de forma 

positiva o trabalho com a Pedagogia das Competências. Ao mesmo tempo, 

considera-a como um elemento “complicador” do percurso pedagógico, pelo fato de 

os docentes se sentirem na obrigação de “descobrir essas competências nos 

alunos”, algo que, consequentemente, segundo esse mesmo professor, torna-se “um 

trabalho a mais”. Nota-se assim o desconhecimento docente quanto à metodologia 

do trabalho pedagógico a partir das competências.  
 [...] eu entendo como positiva. Mas, eu vejo muito o fator complicador é 
agente descobrir identificar essas competências nos alunos, não é? Aquele 
aluno que seja regular, aquele que venha... que faz uma boa tarefa, não 
significa necessariamente que ele tenha essa, isso dentro de si. Ele pode tá 
fazendo tudo aquilo para se livrar daquele processo que o faz ele passar... 
Mas mesmo assim torna-se um trabalho a mais para o professor. (Prof 01 – 
Disc.: Metodologia Científica/Gestão Ambiental). 

O professor 05 destaca,  que o trabalho a partir da Pedagogia das 

Competências pressupõe uma abertura por parte do professor em “identificar” 

determinadas competências, em verificar qual a “afinidade” do aluno em relação a 

determinados assuntos, temas ou área do conhecimento, de modo que o professor 

possa mediar o desenvolvimento do talento dos seus alunos de forma satisfatória. 
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Considera o trabalho com a Pedagogia das Competências como sendo “mais válido” 

e “mais desafiante” para o aluno e mais “lucrativo para o professor” pelo fato de 

poder constatar uma evolução dos alunos. Entretanto, não deixa claro em qual 

sentido o uso da Pedagogia das Competências seria mais “válida” para o aluno. 

Enxerga a Pedagogia das Competências como uma estratégia para estimular o 

desenvolvimento de potenciais latentes em sala de aula. 
Tem que ter afinidade, não é,... você tem que, é... como é que eu posso 
dizer? É... tentar extrair do aluno, o que ele tem de melhor. Se ele tem mais 
afinidade, mais competência pra fazer determinada coisa, por que não 
desenvolver aquilo pra ele? E às vezes ele nem tem noção do que ele é 
capaz. E, quando... você dá essa reforçada, quando você diz: olha, tu é 
bom nisso! Ou, isso aqui não é tanto tua área... Eu acho que é, que é mais 
válido pra o alunado e também é, é... mais desafiante... Mais lucrativo pra o 
professor, porque você ver o aluno crescendo mais rápido. (Prof 05 – Disc.: 
Desenho Técnico/Meio Ambiente) 

Assim, à medida em que, os sujeitos entrevistados expressam aceitação 

quanto ao trabalho pautado na pedagogia das competências, demonstram certa 

insegurança e  inquietação em relação ao papel do professor diante das exigências 

postas pelo trabalho pautado nas competências.  

No nosso entendimento, essa postura decorre da mudança na perspectiva de 

uma prática pedagógica antes baseada na transmissão dos conteúdos, e, portanto, 

centrada no professor para uma prática pedagógica centrada no aluno, no saber 

fazer, ou, até mesmo, como sendo um indício da inadequação da pedagogia das 

competências ao âmbito escolar.  

O professor 06 evidencia satisfação em trabalhar a partir da Pedagogia das 

Competências desde que estas sejam empreendidas de modo a “gerar bons 

resultados”. Ou seja, dentro de numa perspectiva pragmática, funcionalista de 

educação, em que determinados conhecimentos, ou saberes, somente podem ser 

considerados válidos, caso possam vir a ser aplicados na vida prática. Na visão de 

Kuenzer (2009), uma abordagem pragmática, voltada predominantemente para o 

domínio restrito de formas de trabalho, em oposição à ideia de educação 

desinteressada, que visa o desenvolvimento das capacidades intelectuais superiores 

dos sujeitos, com base num rico processo de interação social tendo por eixo a 

cultura.  
É... eu acho que competência é saber fazer, não é? E se for aplicado 
realmente, é... É de bom proveito. (Prof 06 – Disc.: Introdução ao Turismo) 

Apesar de o professor abaixo considerar como sendo “muito bom” o trabalho 

na escola a partir da Pedagogia das Competências, sua fala pressupõe a 
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necessidade de maior preparação e maturação por parte dos professores em 

relação ao trabalho pedagógico pautado na Pedagogia das Competências como 

sendo um dos elementos essenciais à efetivação da proposta. Esse fato remete à 

ideia de que os professores não detêm o domínio sobre a concepção da Pedagogia 

das Competências para o trabalho na escola, bem como à ideia de que ocorre uma 

formação insuficiente ou inadequada na escola sobre a referida pedagogia.  
Eu acredito que ela precisa... na verdade, acho que ela é muito... é muito 
bom, sabe... Se nós conseguimos colocar realmente ela em prática, é muito 
bom. Entretanto, eu acredito que os professores ainda não estão 
preparados. E, aí, eu me incluo. Falta a gente amadurecer muito em relação 
a essas questões. (Prof 02 - Disc: Port. Instrumental/Líng. Espanhola) 

Vale salientar que praticamente todos os professores entrevistados 

declararam durante as entrevistas terem sido submetidos à formação pedagógica 

voltada para o trabalho com a Pedagogia das Competências, tanto por parte da 

escola, como por outras instituições de formação profissional nas quais exerceram 

ou exercem suas atividades docentes. 

Na fala a seguir, o professor considera o ensino por competência como 

pressuposto “válido e importante”, especialmente pelo fato de proporcionar uma 

“experiência prática” da profissão ainda durante o período de formação dos alunos.  
É. Eu acho realmente uma forma muito válida e interessante! E olhando 
como empresário, não é? Porque eu como executivo numa empresa... É, 
realmente, é o que as empresas precisam. A gente precisa de pessoas que 
já venham com o conhecimento de fazer, porque no momento que a gente 
como empresa vai procurar um profissional, que olha um currículo... tem o 
curso superior, tem o curso técnico, então a gente entende que ele já vem 
sabendo fazer, porque ele teve uma vivencia prática na escola, não é? [...] 
focado em resultados. [...]. (Prof 08 – Disc.: Turismo/Gestão de Hotelaria e 
Gastronomia/Planejamento Estratégico e Tático/Empreendedorismo) 

Esse relato revela também uma visão de educação profissional bastante 

reducionista e tecnicista pelo fato de ressaltar a necessidade de adequação da 

educação escolar, essencialmente, às demandas de mercado, bem como enfatizar a 

necessidade de a escola colaborar para a formação de pessoas detentoras de um 

conhecimento de âmbito “mais técnico”, com uma “vivência prática”, “sabendo fazer” 

e “focada em resultado” para exercer determinadas funções no mercado.  

Enxerga que o trabalhador oriundo do nível superior e desprovido de curso 

técnico, supostamente apresenta uma lacuna de formação do ponto de vista do 

interesse do mercado, o que evidencia uma supervalorização do domínio dos 

saberes técnicos relativos à prática do trabalho, em detrimento dos saberes teóricos 

adquiridos pelos sujeitos.  
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Foi possível observar também, nas falas dos entrevistados, a exemplo da que 

se segue logo mais abaixo, a ideia de que o ensino por competência consiste na 

estratégia pedagógica mais viável para a “preparação e adequação” dos jovens e 

adultos ao “mercado de trabalho”.  Compreendem como sendo o papel dos 

professores dos cursos técnicos, justamente, o de “transmitir” aos alunos os saberes 

práticos da profissão, tendo em vista a ampla carga de experiência profissional por 

parte dos professores que ministram aulas na escola.  

Essa visão parte da ideia de que o ensino-aprendizagem baseia-se na mera 

“transmissão” de conhecimentos por parte dos professores aos alunos. Portanto, 

uma compreensão segundo a qual a aprendizagem se efetiva sem que ocorra um 

papel ativo do sujeito sobre o objeto do conhecimento. Segundo Freire (2009), uma 

visão “bancária” de educação, resumida ao ato de depositar, de transferir, de 

transmitir valores e conhecimentos.  

Uma visão de educação que, embora valorize a importância do 

compartilhamento das vivências entre os sujeitos como uma estratégia de formação, 

ao mesmo tempo, parte da ideia de que os alunos devem assumir uma postura 

passiva diante do saber e do processo de aprendizagem pelo fato de compreender o 

professor como o detentor do saber. Ou seja, em um movimento de oposição aos 

pressupostos de uma educação dialógica conforme afirma o professor 09 em sua 

fala: “nós tentamos passar pra o aluno essa vivencia que nós temos”, “passar essas 

competências para os alunos” pra que “possam absorver todo o conteúdo”, a fim de 

que “coloquem em prática” esses conhecimentos rapidamente, ao se “integrarem no 

mercado de trabalho”.  
[...] nós tentamos passar pra o aluno essa vivência que nós temos. Porque 
na maioria dos professores que lecionam nesses cursos, são realmente, 
pessoas que trabalham na área. Então, tenta passar essas competências 
pra os alunos. Para que ele realmente consiga absolver todo conteúdo e já 
colocar em prática assim que termina o curso, ou até mesmo, tando no 
curso já... já ingressar no mercado de trabalho. Concordo com o trabalho da 
pedagogia das competências. Isso... (Prof 09 – Disc.: Recepção e Reservas 
de Hotéis) 

Assim, compreende o ensino como mera “transmissão” de vivências, 

evidenciando uma perspectiva contrária aos princípios ou às bases de uma 

educação problematizadora, libertadora e emancipatória dos sujeitos, posta pelo 

educador Paulo Freire, o qual afirma a necessidade de um sujeito ativo e reflexivo 

sobre o conhecimento e o ato de conhecer.  
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O professor demonstra também sentir-se bastante “à vontade” para trabalhar 

com a Pedagogia das Competências por considerar fácil “transmitir” as 

“competências” que o curso se propõe a desenvolver nos alunos, tendo em vista 

transitar há bastante tempo na área profissional na  qual ministra aulas na escola: o 

turismo. Considera um prazer “repassar” para os alunos uma experiência profissional 

de vinte anos.  
É... eu me sinto bem à vontade, porque, realmente, como eu venho dessa 
área profissional... e entrando na parte educacional... Minha base principal é 
a profissional. Então, fica fácil pra mim transmitir as competências que o 
curso propõe para os alunos. Então pra mim, é uma ótima. É, é realmente, 
muito bom, porque realmente eu vou passando da minha experiência 
desses vinte anos de experiência, por essas áreas que eu passei. E tento 
transmitir isso pra eles. (Prof 09 – Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis) 

Outro depoimento expresso a seguir coloca a importância do trabalho por 

competência realizado na escola, basicamente em virtude da “praticidade” e 

“clareza” ensejadas aos professores e alunos no tocante ao “objetivo” e “foco” dos 

resultados que se deseja alcançar com relação aos cursos técnicos. Algo que, 

segundo o professor, contribui para a melhoria do “diálogo” entre professor e aluno, 

bem como para a visualização do “objetivo final” do processo de ensino-

aprendizagem. Para (KUENZER, 2009, p. 21), “a pedagogia das competências [...] 

dissolve a dialética entre educação e ensino, ao pretender reduzir, na prática, o geral 

ao específico, o histórico ao lógico, o pensamento à ação, o sujeito ao objeto [...]”. 
Eu acho que ele torna-se mais prático pra gente e pra o aluno, porque a 
gente vai transportar pra o aluno aquela clareza: o que é que eu quero que 
você consiga, qual o meu objetivo? E ele aí já tem esse foco também. Eu 
acho que abre melhor o diálogo entre professor e aluno. Porque quando eu 
mostro pra ele a competência que eu tô exigindo, a habilidade que eu quero 
que ele adquira após ensinar aquilo ali, então, talvez, ele tenha uma visão 
melhor do meu objetivo final. (Prof 11 – Disc.: Matemática Aplicada) 

O depoimento acima remete às análises de Kuenzer (2009) sobre o fato de se 

considerar que o conhecimento, na contemporaneidade, não é algo fixo ou rígido, 

visto que, a dinamicidade imposta pelo desenvolvimento do próprio conhecimento 

em todas as áreas põe por terra qualquer tipo de estabilidade. 

Os depoimentos coletados evidenciam as múltiplas perspectivas pessoais 

quanto ao trabalho pedagógico na escola pautado na pedagogia das competências. 

A maioria dos sujeitos entrevistados avalia positivamente o trabalho com a 

pedagogia das competências, embora dois deles tenham afirmado em outro 

momento que não haviam sido preparados para tal. Esse fato nos faz refletir 

criticamente sobre a possibilidade desses professores avaliarem positivamente o 
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trabalho a partir de uma abordagem que julgam despreparados para desenvolver. 

Talvez esse fato nos ajude a compreender a concepção de competências que 

alguns sujeitos demonstraram atrelada ao mero saber fazer.   

Conforme Deluiz (1996b) o modelo de competência é entrecortado por 

diversas matrizes teórico-conceituais que fundamentam sua organização, as quais 

direcionam a formulação do currículo por competência. Para a autora: 
[...] estas matrizes estão ancoradas em modelos epistemológicos que as 
fundamenta, e podem ser identificadas como a matriz condutivista ou 
beraviorista; a funcionalista; a construtivista e a crítico-emancipatória 
(DELUIZ, 1996b, p. 15-21). 

A fala transcrita a seguir faz, indiretamente, menção à matriz piagetiana 

presente na perspectiva do ensino por competências, uma vez que o professor 

expressa sentir-se de fato “auxiliando o aluno a construir um conhecimento”, tendo 

em vista compreender que “ativa competências” as quais o aluno reconhece na 

“prática”, numa clara referência aos processos mentais da aprendizagem descritos 

por Piaget.  
É... eu me sinto realmente auxiliando o aluno a construir um conhecimento, 
uma aprendizagem significativa, porque ele vai percebendo ao longo do 
tempo que tudo que a gente... Se eu estou ativando as competências... que 
esse aluno, ele vai ter um retorno. Porque ele vê na prática. Isso é muito 
próximo da prática. (Prof 02 – Disc.: Port. Instrumental/Líng. Espanhola) 

Essa abordagem das competências acima descrita está diretamente 

relacionada à ideia de esquemas operatórios postos por Piaget, os quais, segundo 

(RAMOS, 2011a, p. 235) “são estruturas invariantes do pensamento na realização 

de uma ação. As competências acionam esses esquemas, às vezes confundindo-se 

com eles”. No entanto, essa abordagem piagetiana da pedagogia das competências 

desconsidera as implicações ou determinantes socioculturais postos ao contexto da 

educação.  

Ao se referir, em sua fala a “ativar competências”, o professor expressa a 

ideia de tê-las como meros dispositivos latentes e inatos dos alunos, cabendo ao 

professor “acioná-los” por meio de sua prática pedagógica em sala de aula. Essa 

perspectiva remete, no entanto, à difícil tarefa da escola em proceder ao 

desenvolvimento de competências junto aos alunos, dado seu real distanciamento 

com as práticas sociais do trabalho e do mundo produtivo, indispensáveis à 

consolidação das competências. 

No tocante à “aprendizagem significativa” posta pelo professor acima, 

entendemos tratar-se de um conceito que remete à Psicologia da Aprendizagem, 
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vinculada ao princípio da motivação, sendo, portanto, alvo de múltiplos fatores 

intrínsecos e extrínsecos ao sujeito, que interferem diretamente na “vontade ou 

desejo em aprender”.  

O professor 05, expressa grande satisfação pessoal em relação ao trabalho 

por competências, especialmente, por demonstrar concordância com a perspectiva 

pragmática de educação por ela ensejada, voltada, sobretudo, à aplicabilidade 

prática dos conhecimentos técnicos por parte dos alunos na realidade do trabalho. 
Eu me sinto bem. Eu me sinto bem, porque...eu me sinto motivado pela 
parte prática deles. [...] Assim, eles tão fazendo pra prática, não é? O que 
eles veem em sala de aula. É, eu me sinto muito confortável por causa 
disso. Não fica naquele negocio: será que um dia ele vai aplicar? Será que 
um dia ele vai entender isso... Não. Ó, professor: “eu fui fazer esse desenho 
assim, na hora... e não entendi, porque meu cliente perguntou sobre isso, 
isso, e isso. Aí, pra...” Eu me sinto muito confortável nesse setor. (Prof 05 – 
Disc.: Desenho Técnico/Meio) 

Em perspectiva semelhante à anterior, o professor abaixo expressa sua 

grande satisfação em exercer o trabalho na escola a partir das competências ao 

afirmar se sentir “um felizardo em trabalhar competências”, em poder trabalhar 

“qualidades”, demonstrando, assim, uma aceitação espontânea ao trabalho da 

escola com base no que considera ser a Pedagogia das Competências. 
Eu me sinto felizardo, em todos os sentidos, não é? Olha, educação é uma 
coisa que me conquista... Eu digo, a escola pra mim é algo que me 
proporciona como profissional uma autorealização, não é? Então, assim, eu 
me sinto um felizardo em poder trabalhar competências, em poder trabalhar 
qualidades, em trabalhar tudo que me for proposto, não? Eu me sinto 
realmente um felizardo. E assim, a educação hoje, ela tá passando já por 
uma mudança. Precisa melhorar, precisamos melhorar muito. Mas ela tá 
passando por uma mudança. Outros nortes estão se abrindo, não é? Outras 
visões estão se abrindo. Não é apenas aquela visão arcaica. Mas hoje, nós 
temos novos horizontes, não é. (Prof 03 - Discip.: Informática Aplicada) 

A fala do professor remete ainda à ideia de que a perspectiva do trabalho 

pedagógico pautado nas competências representa uma evolução no campo 

educacional, isso porque, segundo o docente, a educação “tá passando já por uma 

mudança”, “outros nortes estão se abrindo” e que “hoje, nós temos novos 

horizontes”. Partindo, portanto, da compreensão de que o trabalho pedagógico com 

base nas competências rompe, necessariamente, com “uma visão arcaica” de 

educação.  

De acordo com Moreira e Silva (1999), o propósito da educação está de fato 

sendo mudado, porém no sentido de promover as condições tidas como necessárias 

ao aumento da competitividade internacional e do lucro, a partir da inserção da 

educação em um conjunto mais amplo de compromissos ideológicos. 
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Já a grande satisfação pessoal do professor 08 em realizar o trabalho na 

escola, pautado na Pedagogia das Competências, deriva, sobretudo, do fato de 

reconhecer-se contribuindo com a “formação de mão de obra” com “perfil técnico” a 

qual possa, num futuro próximo, até mesmo ser revertida aos seus próprios 

empreendimentos pessoais enquanto empresário. Ainda, segundo ele mesmo, 

“saber que [...] ajudo a preparar o tipo de profissional que o mercado precisa”, “de 

forma mais prática” o faz sentir-se realizado. Expressando conformidade com uma 

perspectiva que de formação que visa essencialmente, a formação dos sujeitos para 

a laboralidade e o lucro pelo capital. 
Não. Eu me sinto tranquilo. Eu me sinto realizado porque eu sei que eu tô 
preparando uma mão de obra, quem sabe, pra minha própria empresa 
pessoal... que é meus projetos pessoais. Como a empresas que eu 
administro que passo a administrar. Saber que eu ajudo a preparar o tipo de 
profissional que o mercado precisa de forma mais prática. Onde a gente vai 
também ganhar dinheiro. Porque empresas vê dinheiro, não é? Então, como 
professor, eu enxergo esse outro lado: qual é a minha necessidade 
empresa? E qual é a minha necessidade professor? (Prof 08 - Disciplinas: 
Turismo/Gestão de Hotelaria e Gastronomia/Planejamento Estratégico e 
Tático/Empreendedorismo) 

Registramos nesse depoimento o predomínio de uma visão bastante 

reducionista e funcionalista da educação profissional, pautada na ideia de 

sustentabilidade do mercado e em detrimento a uma educação de caráter 

humanístico e desinteressado, a qual é defendida por Gramsci, conforme (Nosella, 

1992).  

De acordo com Paro (1999), o trabalho deve ser considerado uma categoria 

ou meio capaz de oferecer elementos para a compreensão da realidade histórica e 

não ser o fim ou objetivo último da educação dos sujeitos enquanto sujeitos 

históricos dessa sociedade: 

Também dentro de uma perspectiva de satisfação pessoal com relação ao 

trabalho na escola, o professor abaixo expressa sua realização pessoal pelo fato de 

se encontrar lecionando, independentemente da opção teórico-metodológica na qual 

a instituição estrutura sua ação de formação.  
Olhe, eu tô me sentindo muito bem em tá ensinando... Se é metodologia da 
competência... Se, é. Eu não sei. Se, é outro nome. Como seria antes... 
porque pra mim a gente sempre foi avaliado pela competência. Eu não 
sabia que era diferente e nem os nomes que tinham... Tem o programa pra 
ser dado, pra ser ministrado e é cobrado. Tem os testes, tal... Agora, se 
focava, se focavam de uma maneira diferente, eu não sei, porque eu num 
lecionava. Eu comecei a lecionar agora. E agora desde que eu entrei aqui o 
sistema é esse. Eu num conheço outro não. Tudo que foi passado nas 
capacitações, tudo... eu acho tudo muito interessante, muito válido... (Prof 
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04 - Disciplina: Leitura de Projetos/Serviços Preliminares de Canteiros de 
Obras) 

Na perspectiva desse professor, o aluno sempre foi ou deveria ser “avaliado 

pela competência”. Desse modo, na sua visão, desde sempre a competência 

consiste no parâmetro do saber, o que demonstra uma forte identificação do 

entrevistado com a concepção pragmática da educação; provavelmente, em virtude 

de sua sólida formação técnica e da ampla experiência profissional de mais de 30 

anos de atuação em área técnica especializada.  

Contudo, não é dado destaque por parte dos entrevistados ao caráter 

reducionista que a pedagogia das competências enseja, tendo em vista pautar-se 

exclusivamente na adequação da educação escolar às demandas do mundo do 

trabalho.   

Tendo em vista não ser apenas pela pedagogia das competências que se 

materializa o projeto institucional de formação profissional da Escola Técnica do 

Agreste, na sequência, buscaremos compreender os pressupostos teórico-

metodológicos que embasam as práticas formativas da escola. 

 

 

3.5- Pressupostos Teórico-Pedagógicos que Embasam as Práticas 
Formativas da Escola Técnica do Agreste 

 
De acordo com (THERRIEN,1996, p. 69), “a prática docente constitui-se em 

um fazer fundado num saber, num fenômeno que expressa uma essência”. Dessa 

forma, cabe-nos investigar criticamente os pressupostos teóricos que estruturam as 

ações pedagógicas desenvolvidas pela escola técnica, visto que “a opção teórico-

metodológica [...] não é isenta; ela pode privilegiar o tecnicismo ou estar centrada 

em uma formação humana integral” (FONSECA, 2006, p. 211). 

 Nesse sentido, buscamos identificar, nas falas dos entrevistados, as principais 

metodologias utilizadas por professores em suas práticas pedagógicas na escola, 

bem como destacar as principais características teórico-práticas presentes nas 

referidas abordagens, visto que, segundo (THERRIEN, 1996, p. 60) “a compreensão 

dos fundamentos de sua prática, ou seja, o seu saber, a sua racionalidade, significa 

identificar a essência (teoria) que sustenta o fenômeno de sua prática”. 

 Sobre as práticas pedagógicas desencadeadas pelos professores, pudemos 

afirmar, do ponto de vista metodológico, que o professor 01 se utiliza de estratégias 
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diversificadas, como: o “debate”, a “observação”, “exposição oral”, “dinâmicas”, 

“experimentos”, uso do “método científico”, “método de Galileu” ou “método 

observacional” com ênfase na “explicação racional do mundo”, pautada na regulação 

rigorosa do uso do “método científico”, demonstrando, assim, o nível de 

racionalidade empreendido na proposta de formação por competência realizada pela 

escola. Já o uso das dinâmicas de grupo se apresenta como um recurso 

motivacional utilizado pelos professores, objetivando a maior participação dos alunos 

nos cursos técnicos.  

Bom, é seriam: exposição oral, tempestades de ideias é sempre presente, é 
um curso técnico, nós temos que, de certo modo estimular o debate [...] Eu 
faço muito uso do lado observacional, [...] então há sempre um cuidado, 
uma observação direta com os alunos [...] Também eu faço uso de 
dinâmicas [...] ligadas à Andragogia... Na disciplina de Metodologia 
Científica eu trago experimentos, experimentos esses que, em sala de aula, 
agente desenvolve, por exemplo: um microscópio, não é? Para que eles 
tenham a percepção do método observacional dentro da Metodologia 
Cientifica, o método de Galileu, como também um telescópio, não é? Onde, 
como é à noite [...] faço uma amostragem do céu para que agente venha 
criar hipóteses e chegar até uma teoria conforme Descartes. Então, também 
eu faço uso desses elementos e sempre os alunos ficam fascinados. (Prof 
01 - Discip.: Metodologia Científica; Gestão Ambiental).  

 No entanto, percebe-se certa superficialidade na abordagem científica, posta 

pelo professor, talvez em função do pouco tempo para o desenvolvimento das 

atividades na escola, possivelmente por se tratar de cursos técnicos 

profissionalizantes, cuja ênfase é dada aos aspectos mais práticos da formação.  

 Conforme a fala do professor 03 a seguir, são utilizadas metodologias 

diversificadas nas turmas em que ministra aulas nos cursos técnicos, como uma 

maneira de melhor atender as especificidades de cada grupo. 

 O professor faz também uma referência importante, ao colocar que “a pessoa 

entende muito mais do computador sem tá mexendo nele”, do que “quando tá 

mexendo”, revelando, assim, abre-se um precedente quanto à importância da 

relação teoria/prática no contexto da formação profissional e a necessidade do 

domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos sob os quais se assentam a 

produção moderna.  

 Sua fala remete à ideia de quanto maior o domínio dos saberes teóricos, 

maiores as condições de articulação dos sujeitos com a técnica e tecnologia em 

todos os campos da vida, inclusive no mundo do trabalho.  
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[...] Então. Eu tenho vários recursos que eu utilizo. Mas não utilizo todos os 
recursos em uma mesma turma, tá. [...]. Existem outros meios que não é o 
necessário ser o computador. Às vezes, a pessoa entende muito mais do 
computador sem tá mexendo nele do  que quando tá mexendo, entendeu? 
[...] Nós temos que estar sempre dinamizando as aulas pra não se tornar 
cansativo, não é? [...]. Já fiz também, uma apostila. Eu não tenho apostila 
de outras pessoas, nem outras empresas. Eu fiz uma apostila... Então, é... 
eu costumo muito assim: pegar o material didático e deixar ele com uma 
certa qualidade [...]. Então, eu peguei tudo que há de mais importante, que 
lá fora, quando eles terminarem o curso [...] eu não lembro como é que faz... 
Eu fiz a apostila pensando nesse sentido: que eles vão ter a oportunidade 
de abrir a apostila e lembrarem daquilo que eles viram em sala de aula... 
(Prof 03 - Discip.: Informática Aplicada) 

 O professor evidencia o gosto pela elaboração/aprimoramento do seu próprio 

material didático, expresso nas falas: “eu já fiz uma apostila”, “eu não tenho apostila 

de outras pessoas, nem de outras empresas”, bem como, gostar de “pegar o 

material didático e deixar ele com uma certa qualidade”,  julga coletar “tudo que há 

de mais importante”, sem, no entanto, deixar clara as fontes que utiliza, ou quais os 

parâmetros de seleção do material.  

 No entanto, podemos perceber que o professor dá um significado especial 

para o uso e benefícios das apostilas por ele “produzidas” para serem utilizadas com 

e pelos alunos, pelo fato de considerá-las de boa qualidade, podendo ser utilizadas 

como suporte e fonte de apoio e de consultas posteriores no próprio campo de 

trabalho, em que o aluno esteja atuando. Configurando numa “espécie de cartilha” 

ou manual de “como fazer”, evidenciando uma prática pedagógica livresca, já 

ultrapassada e de caráter prescritivo, que vai de encontro à autonomia dos próprios 

estudantes enquanto sujeitos da própria aprendizagem.  

   Já o professor 04 refere-se à escassez de material didático no mercado para 

o contexto de suas aulas. Deixa claro estar “criando sua metodologia”, algo que 

pode vir a se tornar bastante significativo, tendo em vista a necessidade de o 

professor enxergar-se como ator e autor de sua prática pedagógica, capaz de criar 

recursos didáticos e processos educativos inovadores, que podem responder às 

demandas formativas contemporâneas. Entretanto, se contradiz ao afirmar em sua 

fala que “pega muita coisa da internet”. 
Bom, eu tô criando minha metodologia [...] Primeiro, que eu nem tinha o 
material didático. As duas cadeiras que eu ministro, elas não têm um 
material didático no mercado. Não existe um livro, tal daqui, livros, de 
algumas coisas. Então, eu peguei muitas coisas por internet [...]. A primeira 
parte da cadeira é mais de conversar e mostrar: eu tento desenhando no 
quadro, mostrando. Fiz visitas técnicas com eles também [...]. Então, eu 
passo muita coisa de internet. Às vezes fotos, porque você num pode levar 
pra o campo, mas pode trazer o campo pra sala, [...]. Na verdade, minhas 
matérias são muito teóricas. Então, A Leitura de Projetos, é muito teórica. 
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Pra eu fazer isso na prática, tinha que ser com um número muito resumido, 
[...], chegar numa obra, [...] com muita gente [...] atrapalha o andamento da 
obra, complica um pouco. (Prof 04 - Disciplina: Leitura de Projetos/Serviços 
Preliminares de Canteiros de Obras) 

 Apesar de alertar para o fato de suas disciplinas serem “muito teóricas”, o 

entrevistado afirma realizar uma maior aproximação com o campo prático por meio 

do uso de metodologias como: “visitas técnicas”, uso de “material de internet” 

apresentados em sala de aula, “fotos”, isso porque, para ele, se “você num pode 

levar (o aluno) pra o campo”, você “pode trazer o campo pra sala”. Essa tentativa de 

aproximação ou contextualização de sua prática pedagógica com o campo prático 

pode ser compreendida como indício da indissociável unidade entre o pensar e o 

agir relativos à ação humana.  

 Por outro lado, sua fala expõe a dificuldade de efetivar a prática pedagógica 

baseada na formação por competências, ao citar, por exemplo, que a disciplina 

“leitura de projetos é muito teórica”, pra fazer “isso na prática, tinha que ser com um 

número muito resumido (de alunos)”. Isso porque, segundo o professor: “chegar 

numa obra com muita gente, atrapalha o andamento da obra, complica um pouco”. 

 Considerando a disciplina que venha a ministrar, a ênfase metodológica do 

professor é mais ou menos teórica, por exemplo, na disciplina Meio Ambiente, utiliza: 

“leitura de texto”, “análise do texto”, “vídeo”, “reportagem”, “debate”, “trabalhos 

práticos”. Já na disciplina Desenho Técnico, demonstra utilizar metodologia que 

busca dar ênfase à aquisição, por parte dos alunos, aos saberes práticos, numa 

clara conotação da perspectiva dicotômica da relação teoria-prática, pelo fato de 

afirmar que: “90% é exercício”, “porque tem que ser prático”, “você não anda de 

bicicleta só na teoria”, “você tem que andar de bicicleta aprendendo e caindo”. Tal 

abordagem demonstra, portanto, o primado da prática e sua repetição, o que 

evidencia a predominância da concepção tecnicista de ensino e aprendizagem, há 

muito ultrapassada, enquanto ideal de formação profissional.  

Afirma realizar as pontes necessárias entre os conceitos trabalhados e a 

prática, “lincando” os saberes práticos com os saberes teóricos da disciplina durante 

as aulas. 
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[...] É... na disciplina de Meio Ambiente, geralmente, é leitura de texto, 
análise do texto, vídeo. É... reportagem e trabalho prático. Debate em sala 
de aula e trabalho prático. Já no, na disciplina de Desenho, é 90% exercício, 
não é? Porque tem que ser prático, porque eles têm que, é... você não anda 
de bicicleta só na teoria, você tem que andar de bicicleta aprendendo e 
caindo. Já Desenho Técnico, eles têm que aprender. Têm que saber 
manusear o esquadro. Saber manusear o compasso. E aí, 90% é prático, 
não é? Também, sempre lincando com a parte teórica, no linguajar: o que é 
uma perpendicular, o que é uma tangente, o que é um raio, um diâmetro. 
Isso, agente tá sempre mostrando na prática.  (Prof 05 - Disciplinas: 
Desenho Técnico/Meio) 

 Em seu depoimento, o professor 07 afirma utilizar metodologia com ênfase na 

formação “prática” dos alunos e, ao mesmo tempo, reforça a ideia de que “costuma 

botar os alunos pra pensar”. Apresenta, como sendo sua principal metodologia, o 

uso de “situações-problema” típicas do dia a dia da profissão, específicas da área de 

Elétrica, no curso técnico em Edificações, principalmente, por considerar uma 

maneira de melhor aproximar os alunos às vivências do mercado de trabalho. 

 Ou seja, uma metodologia que visa instrumentalizar os alunos para a atuação 

na profissão por meio da aproximação do real sob a forma de simulações do real, as 

quais podem adquirir um importante significado formativo no contexto da sala de 

aula, tendo em vista as abordagens que venham a ser realizadas pelo professor 

junto aos alunos, no sentido de uma maior reflexão teórico-prática sobre a ação.   
Veja, uma das formas é: problemas do dia a dia que eu trago pra eles, 
situações esse tipo [...]. Assim, eu costumo botar os alunos pra pensar um 
pouco, não é? Porque você chegar com o aluno, você pegar aquilo que 
você aprendeu; fazer uma espécie de uma fôrma, botar ele ali dentro... E, se 
ele pegar uma situação fora daquela fôrma, entendeu? Que é o dia a dia 
não é? [...] Eu falo nesse sentido, de você trazer uma situação real pra eles 
[...]. A outra seria a questão do trabalho de pesquisa [...] (Prof. 07 – Disc.: 
Elétrica) 

 O professor 02 revela desenvolver na escola uma metodologia bastante 

“diversificada”. Salienta fazer questão de “inovar” para que não ocorra “repetição” do 

aspecto metodológico em suas aulas a fim de torná-las “mais dinâmicas e menos 

cansativas”. Para isso, utiliza-se de diversos recursos como: “seminários”, “aulas 

expositivas”, “jogos”, “gincanas”, “karaokês”, “leitura e produção de textos”, “técnicas 

para falar em público”, especialmente, em virtude da ênfase ao caráter interpessoal 

posto pelas disciplinas ministradas nos cursos técnicos da escola.  

 A metodologia empregada pelo professor visa despertar o interesse dos 

alunos sobre o conteúdo da disciplina, bem como mantê-los motivados para as aulas 

do curso técnico escolhido.  Percebe-se na fala do professor a tentativa de 

aproximação das atividades da sala de aula com as práticas do trabalho, além da 
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ênfase à apreensão das técnicas para uso das línguas nas diferentes situações por 

parte dos alunos, geralmente, dissociada de uma devida reflexão crítica, portanto, na 

contramão de uma educação mais democrática e emancipatória.  
[...] eu trabalho de uma maneira muito diversificada. Nenhuma aula, nada se 
repete. Nada se repete. As metodologias, eu tento trabalhar de uma 
maneira muito dinâmica, porque aí, eles já chegam muito cansados. Então, 
tem que levantá-los pra eles gostarem de comunicação, que é muito 
Português, não é? Que nós trabalhamos muito com seminários, com aulas 
expositivas. São raras, mas, aulas expositivas. Eu trago muitos jogos, 
principalmente quando é Língua Estrangeira... gincanas, cara-ô-quês... A 
gente desenvolve muitas técnicas de como falar em público e eles vão 
desenvolvendo... (Prof 02 – Disc.: Port. Instrumental e Líng. Espanhola). 

 Os professores abaixo reforçam a ideia do uso de “metodologias 

diversificadas” em suas práticas pedagógicas, as quais privilegiam o 

desenvolvimento das competências práticas dos alunos voltadas à sua atuação no 

mercado de trabalho, tomando por base o real funcionamento das empresas nas 

respectivas áreas profissionais de cada curso técnico.  
A metodologia é prática, não é? Trazer a prática, a vivência do dia a dia de 
uma empresa dentro da sala de aula. Não só teórica. É, não só não com 
trabalhos escritos. Mas sim, com trabalhos práticos. Utilizo vídeos, enquetes 
de Internet, dinâmicas de grupo [...]. A gente utilização trabalhos em grupo, 
pesquisas in loco, visita a empresas. (Prof 08 – Disc.: Turismo/Gestão de 
Hotelaria e Gastronomia/Planejamento Estratégico e 
Tático/Empreendedorismo). 

É uma metodologia diversificada, não é? É, com apresentações, tipo: 
simulações de atendimento, ao cliente, [...] em sala de aula... Então, 
trabalhamos com vídeos, apresentações em slides. Então, essa 
metodologia pra tentar realmente passar a realidade para o aluno. Pra que 
quando ele chegue no mercado de trabalho, ele consiga se deparar com a 
coisa bem parecida realmente com o que acontece... (Prof. 09 – Disc.: 
Recepção e Reservas de Hotéis) 

Faço trabalho em grupo, seminários, atividade escrita. É... em cada 
atividade eu procuro ver... [...], visitas técnicas [...]. Procuro trazer assim, 
esses vídeos de atualidade, o campo de trabalho. Um exemplo: o último que 
eu passei, foi sobre SUAPE, não é? Que tá sendo um grande polo de mão-
de-obra migrante... (Prof. 06 - Disc.: Introdução ao Turismo) 

 As abordagens metodológicas baseadas em “trabalhos práticos”, 

“simulações”, “apresentações”, “dinâmicas”, “pesquisas in loco” visam desenvolver 

nos alunos as competências requeridas para atuação no mercado de trabalho. Tais 

estratégias são utilizadas, segundo os professores, como uma forma de “tentar 

realmente passar a realidade para o aluno”, para quando ele chegar no “mercado de 

trabalho”, “ele consiga se deparar com a coisa bem parecida com o que acontece”. É 

uma busca de adequação da prática pedagógica da escola às práticas reais do 

trabalho.  
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O professor 11, expressa que, utiliza-se com mais frequência da “aula 

expositiva”, e, raramente utiliza apresentação de “curtas e montagens” relacionados 

aos temas abordados e destaca o uso esporádico de “metodologia de base prática”, 

ao salientar que uma vez ou outra “faz uma aula demonstrativa”, ou “usa o 

laboratório”, a fim de demonstrar para os alunos a “aplicabilidade dos conceitos” 

estudados. No que se refere a motivar os alunos, utiliza-se de mensagens de 

autoajuda.  

Ou seja, nota-se aqui, que a mudança posta pela perspectiva da Pedagogia 

das Competências se deu muito mais no nível da abordagem metodológica que em 

termos de ideal educacional emancipatório e transformador.   
A metodologia que eu uso [...]. Eu uso muito... não tem como fugir, 
Matemática, da aula expositiva, aquela velha e boa aula cuspe e giz, não é? 
Que agora não é mais cuspe e giz. É cuspe e piloto. E, assim... Mas, uma 
vez ou outra a gente tira o aluno da sala, faz uma aula demonstrativa, 
fazendo uso do laboratório. Raramente uso vídeo. Mas sempre eu mostro 
um curta que tenha alguma coisa a ver. Sempre trago algum data show com 
alguma montagem que tenha alguma coisa a ver. Às vezes boto uma 
mensagem de autoajuda que é pra dar uma é... deixar eles mais motivados  
e até aproximar um pouco mais [...]. (Prof 11 - Disciplina: Matemática 
Aplicada). 

  O professor abaixo também enfatiza o uso de aulas expositivas com base em 

“exemplos de projetos de arquitetura”, e acrescenta a utilização de metodologias 

como “trabalho em grupo”, “uso de textos” e de alguns recursos como: escalímetro e 

esquadro com os alunos durante as aulas. No entanto, este alega não utilizar certos 

equipamentos indispensáveis a um melhor desenvolvimento dos alunos, visto que “a 

estrutura da escola não permite”. Dessa forma, faz-nos refletir sobre as reais 

possibilidades de efetivação da proposta pedagógica da escola com base na 

pedagogia das competências. 
[...] as aulas são mais expositivas, não é? A gente traz exemplos de projetos 
de arquitetura, de material que eles utilizam: escalímetro, esquadro, régua 
T. S gente não utiliza régua T e certos equipamentos, porque a estrutura da 
escola também não permite. Tá entendendo? ...Uso trabalhos em grupo, 
textos pra trabalhar com eles. (Prof 10 – Elementos de Projetos de 
Arquitetura) 

  Acerca das metodologias empreendidas pelos docentes junto aos alunos em 

sala de aula, a gestora da escola técnica afirma orientar os professores no sentido 

de que a prática pedagógica seja a mais “dinâmica” possível. Solicita aos 

professores proporcionarem aos alunos “uma aula bem ativa”, “bem motivada”, com 

“entrevistas”, “palestras”, que eles realizem “projetos”, que trabalhem com 

“apresentações”, com “dramatização”, mesmo que a aula seja considerada um tanto 
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“primária”. Mas não utilizem tanto a “aula expositiva”, a fim de motivar os alunos à 

participação e permanência nos cursos técnicos.  

  Algo que chama a atenção na fala da gestora é o nível de exigência posto ao 

corpo docente com relação à aquisição das “competências práticas”, do “saber 

fazer”, por parte dos alunos, nas respectivas áreas de formação nos cursos 

oferecidos, expressa no seguinte depoimento: “eu fico muito em cima do professor: 

isso que você ensinou, ele sabe fazer?”, e, complementa: “porque se ele não 

souber fazer, não valeu aquele ensino. Não aprendeu”.  Com isso, evidencia a 

ênfase da instituição à aquisição das “formas de fazer” em detrimento do acesso aos 

“princípios teórico-metodológicos” do conhecimento prático, por parte dos alunos e a 

ausência de uma abordagem crítica, com base na reflexão teórico-prática necessária 

a uma atuação ativa e consciente dos sujeitos na sociedade. Em sua fala, a gestora 

estabelece como parâmetro da “aprendizagem dos alunos”, o “saber fazer”, o pleno 

desenvolvimento da capacidade prática destes.  
[...] a gente trabalha muito a proposta pedagógica. E, pede pra que eles 
tenham uma aula bem ativa, bem motivada, com entrevistas com 
palestras... Tem muito material... Pra que eles não usem muito aula 
expositiva. É tanto que quando a aula está expositiva demais, eles vêm e 
reclamam [...]. A gente trabalha muito que eles façam projetos, trabalhem 
com apresentações, com dramatização. Mesmo sendo às vezes... têm aulas 
que é até meio primária. Tá entendendo? [...] Mas, que no fundo tem uma 
realidade do saber fazer. Eu fico muito em cima do professor: isso que você 
ensinou, ele sabe fazer? Porque se ele não souber fazer, não valeu aquele 
ensino. Não aprendeu... (Gestora da Escola Técnica do Agreste). 

Embora, em educação, a busca por “receitas” relacionadas ao “como ensinar” 

seja objeto de crítica contundente no campo teórico, a perspectiva do “ensinar a 

fazer, fazendo” é amplamente difundida na escola. Ou seja, uma educação na qual o 

grande eixo é “fazer, é ensinar a fazer fazendo”, baseada na ênfase do 

desenvolvimento de competências práticas por parte dos alunos, voltadas para o 

atendimento ao setor produtivo. Ou seja, uma formação pautada na baixa relação 

teoria-prática. 

Nesse sentido, a coordenadora afirma orientar o professor para que “não 

deixe o aluno ter dúvida na teoria”, que “vá pra prática”, e que “mostre como é de 

fato que acontece”, que busque fazer “entender por que dois mais dois é quatro”, 

enfim, procure “contextualizar” os saberes abordados junto aos alunos na prática 

pedagógica. Nesse sentido, enfatiza para que sejam priorizadas pelos professores 

metodologias do tipo: “aula de campo”, “visita técnica”, “aula de laboratório”, entre 
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outras. Ou seja, dentro de uma perspectiva que visa a apropriação dos alunos sobre 

os modos de fazer. 
[...] Essa visão é o saber fazer. Assim, nós, enquanto escola nos 
preocupamos [...] com essa questão de ensinar a fazer fazendo... (suspiro). 
Não deixe o aluno ter dúvida na teoria, vá pra prática. Mostre a ele como é 
de fato que acontece, não é? Pra isso a gente vai muito à aula de campo, 
visita técnica, aula de laboratório, aula da própria escola [...] Vamos fazer 
isso. Porque só ficar na teoria: 2 + 2 é 4... não. Vamos entender porque que 
dois mais dois é quatro. Contextualizar, mostrar pra eles, de fato. Acho que 
o grande eixo é fazer... É ensinar fazer, fazendo... (Coordenadora 
Pedagógica da Escola Técnica) 

  Vale também salientar que o Regimento Escolar- 2011, em seu Capítulo IX, 

artigo 90, estabelece que a escola, juntamente com a equipe técnica, pedagógica e 

administrativa deverá elaborar e executar projetos de conhecimentos (Pedagogia e 

Metodologia) por área de ensino e modalidade dentro do que determina seu 

planejamento estratégico. No entanto, verificou-se nas falas dos professores 

entrevistados a ausência de referências à pedagogia de projetos de conhecimentos 

enquanto estratégia metodológica utilizada na escola.  

  Evidencia-se nos depoimentos dos entrevistados, a ausência da utilização de 

metodologia que priorize o uso dos princípios didáticos como: a contextualização e 

transdisciplinaridade.  

  Kuenzer (2001) defende a ideia de que, o Ensino Médio deve ter método 

teórico/prático que reunifique saber e processo produtivo, ciência e produção, cultura 

e técnica, atividade intelectual e atividade manual. De acordo com a autora, é 

através da relação teoria/prática que o sujeito modifica as circunstâncias humanas e 

as circunstâncias materiais, estabelecendo controle sobre elas e transformando a 

consciência a partir da educação no nível das relações sociais. Algo que, segundo 

nossa investigação mostrou fragilidade no âmbito da prática dos professores da 

instituição pesquisada. Como decorrência desse novo princípio educativo Kuenzer, 

considera,  
[...] ser fundamental para o ensino em todos os níveis, a relação entre teoria 
e prática como forma metodológica, com vistas a instrumentalizar o homem 
para construir e controlar as circunstâncias ao mesmo tempo em que se 
educa de modo permanente e continuo, de modo a produzir, acompanhar e 
controlar o processo de transformação da realidade. Ou, em outras 
palavras, para que ele seja, ao mesmo tempo sujeito e objeto da 
transformação, ao invés de ser um mero espectador (KUENZER, 2001, p. 
143). 

   Em nossas análises, pudemos evidenciar que, embora os professores utilizem 

o emprego de metodologias, ainda que diversificadas, visando possibilitar o pleno 
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desenvolvimento das requeridas competências por parte dos alunos para a atuação 

no mercado de trabalho, constatam-se lacunas no processo de reflexão das relações 

teórico-práticas dos saberes no uso das metodologias pelos professores junto aos 

alunos.  
Se o homem só conhece aquilo que é objeto de sua atividade, e conhece 
porque atua praticamente, a produção ou apreensão do conhecimento 
produzido não pode se resolver teoricamente através do confronto dos 
diversos pensamentos. Para mostrar sua verdade, o conhecimento tem de 
adquirir corpo na própria realidade, sob a forma de atividade prática, e 
transformá-la (KUENZER, 2009, p. 79). 

   Acreditamos que, a pedagogia das competências sofre diferentes 

apropriações e ressignificações de seus pressupostos teórico-metodológicos por 

parte dos sujeitos que a executam, sobretudo, em virtude da deficiência de formação 

ofertada aos professores para a efetivação do trabalho orientado por competências.  

Outro ponto importante merecedor de nossa atenção diz respeito à análise 

dos processos avaliativos realizados pelos professores junto aos alunos dentro de 

uma perspectiva de formação baseada na pedagogia das competências. 

  Partindo do princípio de que a avaliação da aprendizagem se encontra 

intimamente relacionada às práticas pedagógicas, buscamos compreender, 

criticamente, como se dá o processo de avaliação das competências desenvolvidas 

pelos alunos na escola Técnica do Agreste, a fim de melhor apreender a essência 

das abordagens formativas desenvolvidas pelos professores na escola. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico de 2011, a Escola, adotará a 

sistemática de avaliação para todos os cursos técnicos de nível médio conforme 

exposto em sua proposta, obedecendo às características básicas previstas pela LDB 

quanto à avaliação escolar: a avaliação diagnóstica inicial, a formativa e a 

recapitulativa, ou seja, considerando os pressupostos de uma avaliação do tipo 

processual.  

Ainda de acordo com o PPP da Escola em 2011, o estudante será avaliado 

mediante instrumentos variados, tais como: 

• Formas de expressão plástica, teatral, gestual, musical, falada 

e escrita, mecânica e arquitetônica; 

• Elaboração e desenvolvimento de Projetos (Metodologia e 

Pedagogia de Projetos); 

• Estágio supervisionado (obrigatório e não obrigatório). 
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Nesse sentido, a coordenadora pedagógica expressa a ideia de que a 

avaliação dos alunos deva corresponder a um processo e não a um fim em si 

mesma, bem como deve contemplar, ao mesmo tempo, diferentes aspectos da 

formação humana em sua abordagem.  

Segundo essa coordenadora, a avaliação deve ser “um contexto” e que o 

aluno “tem que ser avaliado como um todo e não só pelo seu “conteúdo”. Ou seja: 

“ele sabe fazer?”, “ele participa?”, “ele se integra?”, “ele traz proposta?”, “ele 

indaga?”. Enfatiza a necessidade de o professor deva utilizar uma diversidade de 

instrumentos pedagógicos para realizar a avaliação dos alunos, tendo em vista 

defender a ideia de que a avaliação não pode se limitar a “um papel escrito”, 

portanto, devendo o professor colocar os alunos para “apresentar”, para “falar”, entre 

outras coisas, a fim de proceder uma avaliação mais abrangente. 
As avaliações elas acontecem é, no final de cada disciplina [...]. A gente 
solicita que o educador, [...] a avaliação ela seja um contexto. O aluno, ele 
tem ser avaliado no todo. Ele sabe fazer? Ele participa? Ele se integra? Ele 
traz proposta? Ele indaga? Ele pergunta? Não é? Então, coloca esses 
alunos pra apresentar. Coloca esses alunos pra falar. Não seja... Porque a 
avaliação não pode ser um papel escrito. Não é um fim, [...] é... Vamos 
colocar no papel aquilo que a gente aprendeu. Mas, a gente vê de uma 
forma mais abrangente: uma forma pessoal, humana. O aluno, ele não seja 
só avaliado no seu conteúdo, mas ele seja avaliado como um todo [...]. 
(Coordenação Pedagógica da Escola Técnica). 

Embora o depoimento da coordenadora traga a ideia de uma avaliação, numa 

perspectiva “mais abrangente”, “pessoal e humana”, nota-se que esta, na prática, é 

mais pontual, expressa na ideia de que “as avaliações acontecem no final de cada 

disciplina”. Ao mesmo tempo, percebe-se que seu fim está voltado mais 

precisamente, à aquisição dos valores, atitudes, competências e habilidades 

pessoais necessárias à adequação dos sujeitos ao mercado de trabalho atual, 

denotando, assim, uma abordagem bastante funcionalista da educação e do 

processo de avaliação escolar, tendo em vista esta não primar essencialmente pela 

emancipação plena dos sujeitos submetidos às práticas formativas da escola. 

Podemos observar que o professor abaixo visa supostamente efetivar uma 

avaliação numa perspectiva mais formativa, ao expressar que, “começa primeiro 

com a avaliação diagnóstica”, em seguida, “faz um acompanhamento diariamente” 

do desempenho dos alunos e que, para obter o “resultado final”, faz uma “junção de 

tudo isso atribuindo um conceito” e “esse conceito gera uma média”. No entanto, 

prevalece em sua fala a perspectiva de uma avaliação que visa sobrepor as partes 

ao todo.  
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Ah, a avaliação... A gente começa primeiro, com a avaliação diagnóstica 
[...]. Faço questão de, toda vez, fazer uma avaliação diagnóstica e às vezes 
faço até uma micro entrevista, porque eu gosto de saber quanto tempo faz 
que eles pararam de estudar [...], aqueles que têm maior afinidade em 
Matemática [...]. E avaliação, eu sempre faço avaliações normais: com 
provas objetivas. Às vezes eu faço trabalho de pesquisa. Faço resolução de 
exercícios em grupo. Que aí, seria um trabalho coletivo [...]. Faço um 
acompanhamento, por exemplo, diariamente. Toda aula se eu passo um 
exercício, eu vou verificar quem fez, porque não fez, como é... Pra saber se 
fez porque aprendeu. Se não fez porque tá com dificuldades. Se não fez 
porque não deu tempo [...]. O resultado final, eu faço uma junção de tudo 
isso atribuindo um conceito. E esse conceito gera, pra mim, uma média. 
Nessa média, a gente faz um conceito final que é o conceito exigido pela 
minuta, não é? (Prof 11 – Disc.: Matemática Aplicada) 

 O professor abaixo, além de afirmar utilizar, em seu processo avaliativo, 

recursos como “trabalhos e exercícios”, diferentemente dos demais entrevistados, dá 

bastante ênfase ao objetivo que busca alcançar com a realização da avaliação dos 

alunos, ao expressar que deseja “botar os alunos pra pensarem”, ou seja, o objetivo 

de sua avaliação é justamente fazer com que o discente pense. Isso porque, 

segundo o professor, na área em que atua “tem situações em que você vai ter que 

pensar”, portanto, costuma “elaborar questões de modo que ele (o aluno) pense um 

pouco”.  

 Nota-se por parte desse professor, uma perspectiva diferenciada da avalição 

das competências e habilidade junto aos alunos, tendo em vista a importância da 

ativação dos saberes científicos diretamente relacionados às situações-problema 

que também são consideradas na avaliação dos alunos. 

Eu gosto de botar os alunos pra pensarem... [...]. O objetivo da avaliação, e, 
eu posso falar, especificamente da que eu elaboro é: justamente, fazer com 
que o aluno, ele pense. Porque essa minha área é algo que tem situações 
em que você vai ter que pensar [...]. Eu costumo elaborar questões de modo 
que ele pense um pouco. Porque, como a gente tá trabalhando com a área 
que, especificamente, a grande maioria deles vai trabalhar projetando. 
Então, se ele não projeta corretamente, ele vai trazer prejuízo financeiro, 
prejuízo, talvez, até físico pra quem vai executar ou pra pessoa. Ou, enfim... 
Então, por isso que há essa preocupação minha, de sempre buscar o 
perfeito. Eu passo ou um trabalho, ou um exercício [...]. E, você vai juntando 
essas informações que vão chegando através dos trabalhos, através dos 
exercícios e, você vai vendo o nível que ele (o aluno) está...  [...]. (Prof 07- 
Disc.: Elétrica) 

 O professor 05, entretanto, considera fundamental, em sua prática avaliativa, 

a análise da “trajetória escolar” e “a prática do aluno”, no seu “dia a dia” da sala de 

aula, bem como, o “histórico” deles em se tratando de alunos trabalhadores e o 

reconhecimento do seu esforço para com a formação técnica. Tudo isso somado a 

“uma prova ou trabalho” para verificação do desempenho do aluno. Para o 
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entrevistado, os processos avaliativos pautados na história de vida e na trajetória 

escolar dos alunos, têm um significado especial em seu processo de avaliação.  

A avaliação, geralmente é... uma prova ou um trabalho. Mas, por exemplo, 
[...] Os pontos mais relevantes seriam a trajetória escolar. É... a trajetória 
escolar e a prática dele no dia a dia, por exemplo [...] Primeiro, o histórico 
dele ser um pedreiro que tá querendo estudar, não é? O mestre de obras tá 
querendo estudar... [...]. (Prof 05 – Disc.: Desenho Técnico/Meio Ambiente) 

  A gestão da escola técnica coloca em seu depoimento a ideia de que o 

processo de avaliação a ser realizado pela escola deve, essencialmente, primar pela 

verificação do nível de apreensão dos saberes práticos (das competências) 

desenvolvidos pelos alunos nos diferentes cursos, através de “trabalhos práticos que 

mostrem o saber fazer”, além de uma “prova escrita” no final do módulo, tomando 

por base uma prática pedagógica que igualmente privilegie os aspectos práticos da 

formação. Por exemplo: “que ele saiba ser um secretário”, “saiba redigir um ofício”, 

“saiba receber bem”. Segundo a gestão da escola: “é preparar o aluno, avaliá-lo, 

mostrando que, quando ele termina, ele sabe fazer o que você ensinou”. Sempre 

relacionando ao “perfil” esperado para o aluno no final do curso. Percebe-se em sua 

fala a ênfase dada à avaliação dos modos de fazer que devam ser interiorizadas 

pelos alunos.    
A avaliação deles é feita no final de cada módulo e no decorrer, através de 
trabalhos. Mas tem que ter uma prova escrita, Não aceito só trabalho, não. 
Tem que ter uma prova escrita do conteúdo ensinado certo, [...]. É, preparar 
o aluno. Avaliá-lo, mostrando de quando ele termina, ele sabe fazer o que 
você ensinou. Você tem que avaliá-lo desse jeito. Qual é o perfil você vai ter 
deste aluno no final do curso? É que ele saiba ser um secretário. Saiba 
redigir um ofício. Que ele saiba receber bem. Ele sabe receber? Porque eles 
fazem dramatização. As aulas de administração são verdadeiras aulas 
práticas. Eles vêm tudo de gravatas. São donos, clientes. Criam empresas. 
Criam slogans. Não é aquela aula teórica [...] Os critérios, seriam de 
conteúdos dados naquele módulo, não é? [...]. Através de trabalhos que 
mostrem a... o saber fazer.  (Gestão da Escola Técnica) 

  Os professores destacados a seguir evidenciaram privilegiar a utilização de 

processos avaliativos bastante diversificados, ora mais voltados à verificação dos 

saberes teóricos discentes, ora mais voltados à verificação do nível de aplicabilidade 

dos chamados saberes técnicos.   

[...] temos a avaliação de final de módulo. Mas nós temos outros trabalhos. 
Que aí, o professor, ele tem total liberdade [...] No meu caso eu [...] faço 
traba... faço a prova de módulo, a última prova. Mas, antes disso, eles se 
submetem a umas outras coisas... É, eles têm um seminário. A gente monta 
um simpósio, mesas-redondas... [...]. Eu elejo pra avaliá-los de forma 
especial, os seminários. Os seminários são de grande importância. Eu vejo 
a questão [...] do domínio do conteúdo. Além do domínio do conteúdo, eu 
vou trabalhar com eles a questão da postura, a entonação vocal. Eu vou 
avaliar [...]. Então, eu sempre busco muito isso neles é... a [...] sua 
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vestimenta porque a indumentária faz parte da comunicação. E você se 
comunica com o corpo inteiro [...]. (Prof 02 - Disciplinas: Port. Instrumental e 
Líng. Espanhola) 

[...] eu utilizo muito: seria, uma prova escrita, realmente, porque aí vai testar 
o conhecimento. Como nós trabalhamos com termos usados na hotelaria, 
então ele tem que realmente saber os termos que é utilizado na hotelaria, 
procedimentos de atendimento, como se portar ao cliente... Então... [...], 
como também, relatórios de visitas técnicas, [...], isso conta como avaliação. 
E, o desenvolver em sala de aula [...] nessas apresentações, trabalho em 
grupo. Porque quem trabalha em hotel, também tem que ter esse lidar 
interpessoal, tanto com o cliente interno que, são seus colegas, como os 
externos que são realmente os clientes [...]. (Prof 09 - Disciplina: Recepção 
e Reservas de Hotéis) 

Veja, meus processos de avaliação eles são bem diversos. Eu não sou 
aquele professor que me restrinjo apenas à prova, a testes, não. Tá?  Eu 
sou... eu gosto de outras coisas. Uma das coisas que eu aprendi em sala de 
aula é que, quando o assunto, ele tá chato, uma pesquisa faz com que ele 
fique gostoso... Eu costumo fazer trabalhos em grupo. Eu costumo fazer 
trabalhos de pesquisa em sala de aula, pra que eu esteja vendo se a 
pesquisa tá sendo feita da forma correta, tá, [...], costumo também fazer as 
provas. A prova, eu costumo fazer ela não só de perguntas e respostas, 
mas de questionamentos, tá? E, costumo fazer trabalhos também de 
apresentações em sala de aula. (Prof 03 - Discip.: Informática Aplicada). 

  Pudemos analisar junto às falas dos professores acima, um maior esforço a 

fim de se efetivar a avaliação das competências desenvolvidas pelos alunos na 

escola, por meio da utilização de estratégias pedagógicas, tais como: “seminários”, 

reprodução de “procedimentos de atendimentos”, “apresentações em sala de aula”, 

“trabalho em grupo” para avaliação da “capacidade interpessoal”, construção de 

“relatórios de visitas técnicas”. Essas estratégias partem, na maior parte das vezes, 

de simulações ou idealizações em sala de aula acerca da atuação profissional nos 

diferentes campos de trabalho, as quais, caso venham a ser devidamente 

conduzidas por meio de uma abordagem reflexiva sobre a prática e a teoria, 

certamente, favorecerá em alguma medida o desenvolvimento dos alunos. 

  De modo semelhante, conforme se constata nas falas abaixo, os professores 

visam avaliar a aplicabilidade dos saberes técnicos por parte dos alunos por meio da 

utilização de recursos diversos como simulações, resolução de situações-problema, 

entre outros.  

Busco, é, realmente, o nível de desempenho dele. Ver se ele realmente 
assimilou o conteúdo e consegue fazer aquilo que foi proposto pra ele. Se 
ele realmente consegue, é... atender um cliente bem. Então, ele tem uma 
nota elevada. Se ele não consegue atingir, infelizmente, ele não é. Se ele 
vem pra uma visita técnica e ele não presta atenção nos detalhes, tá 
desligado... não presta atenção, então, ele também, não consegue uma 
nota suficiente, não é? (Professor 09 - Disciplina: Recepção e Reservas de 
Hotéis) 
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E, nesse caso aí, da prova, da avaliação, a gente tenta fazer com que o 
aluno ele compreenda o conteúdo que foi dado. Que ele saiba sair de uma 
situação que foi lá abordado, lá na prova, e que, ele pense. Esse é o 
objetivo, [...]. Eu costumo deixar uma questão atrelada à outra, não é? 
Falando do mesmo assunto: na questão anterior, assim, assim e assim... 
Porque, aí, você não foge o raciocínio também. Justamente porque uma 
coisa... tá... tudo tá interligado... [...]. (Prof 07 - Discip.: Elétrica) 

  Reforçando a ideia acima, a Coordenadora Pedagógica ressalta que a 

avaliação dos alunos não deve se restringir à verificação da aquisição dos aspectos 

teóricos, mas também à verificação da aplicabilidade dos conceitos ou 

conhecimentos teóricos, no nível prático.  
Como é? Esse aluno, ele age? Ele realmente aprendeu a fazer fazendo, 
não é? Ele não só ficou na teoria. Ele foi pra prática? É um contexto. Ela (a 
avaliação) é bem dinâmica. (Coordenação Pedagógica)  

De um modo geral, nossas análises apontam para a diversidade no uso de 

processos avaliativos por parte dos professores da escola técnica junto aos alunos, 

assim como com a tendência pela promoção de situações de aproximações com 

situações reais do mundo do trabalho para verificação dos conhecimentos técnicos 

dos alunos. No entanto, em alguns momentos esses não deixam tão claro quais os 

procedimentos utilizados para a avaliação desses conhecimentos, como sugerem 

alguns depoimentos a seguir:  
É... a forma de avaliação, eu faço de duas formas: a forma escrita, onde eu 
avalio conhecimento teórico e a forma prática, onde eles vão mostrar o 
aprendizado dentro da sala de aula. Se tudo o que realmente foi passado, 
eles aprenderam. Dentro dessa análise prática eu analiso [...] todos os 
requisitos necessários para o mercado de trabalho. Eu avalio dentro da 
avaliação prática. Eu utilizo mais o sistema de avaliação prática do que a 
avaliação teórica. (Prof 08 - Disciplinas: Turismo/Gestão de Hotelaria e 
Gastronomia/Planejamento Estratégico e Tático/Empreendedorismo) 

Como a minha disciplina é muito prática, eu utilizo o próprio projeto que eles 
vão fazer. Por exemplo: a gente dá um determinado tema, pra eles 
desenvolverem. Então, [...] eu tenho que analisar o produto deles: questão 
do desenho. Eu passo uma planta baixa pra eles fazerem, dentro das 
técnicas de arquitetura, dentro das normas de desenho. Então, o trabalho é 
justamente esse. Tem... eu faço alguns trabalhos de complementos de 
notas, pesquisas. Também, [...] busco verificar o conhecimento e a prática 
que ele tem com o desenho, porque, [...] tem que seguir uma norma [...]. 
Tem uma norma técnica de desenho [...]. Ele tem que saber também como 
empregar aquilo na vida prática [...]. (Prof 10 - Elementos de Projetos de 
Arquitetura). 

[...] eu busco saber se o aluno aprendeu. Se ele assimilou tudo aquilo que 
foi passado pra ele... É, saber se as competências não é, como falam não 
é? É saber se ele... Se assimilou bastante. Se ele está competente pra 
aquilo. Os métodos que eu uso: eu faço trabalhos, alguns em casa, [...]. Em 
outra matéria que é projetos, eu faço umas perguntas pra eles fazerem os 
cálculos, fazerem as medições, tal. Primeiro em grupo. A segunda avaliação 
eu já fiz individual: provas. É... não escritas [...] mas, existe um sistema que 
eu gosto [...] que é o verdadeiro ou falso: você bota o textozinho ele lê, tal. 
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Ali dentro tem as cascas de banana [...].  (Prof 04 - Disciplina: Leitura de 
Projetos/Serviços Preliminares de Canteiros de Obras). 

[...] Eu acho que o principal foco é o enriquecimento do conhecimento do 
aluno, [...]. O principal foco é esse: é fazer com que aquele assunto que 
você tanto trabalhou, tanto mexeu e mexeu, realmente, tenha fixado na 
mente do aluno. Que ele realmente lá fora, ele venha saber fazer aquilo 
com qualidade. Então, eu acho que é isso aí. (Prof 03 - Discip.: Informática 
Aplicada). 

 Os processos avaliativos utilizados pelos professores da escola para 

verificação das competências dos alunos dizem respeito basicamente a 

“apresentações”, “simulações” e “elaborações de projetos técnicos”, o que, segundo 

Kuenzer pode vir a representar limitações que tenderão a esvaziar o processo de 

ensino do seu significado tendo em vista a limitação imposta pela sala de aula e pela 

escola frente às múltiplas dimensões, e, portanto, a historicidade das competências, 

a qual se confunde com a própria práxis humana. Segundo a autora: 

[...] se entendemos competência como síntese de múltiplas dimensões, 
cognitivas, afetivas, sociais e psicomotoras, elas são históricas, e portanto 
extrapolam o espaço e o tempo escolar, e só se evidenciam em situações 
concretas da prática social. A sua mensuração nos tempos e espaços 
escolares exige reduções que certamente esvaziarão o processo de ensino 
do seu significado (KUENZER, 2009. p. 18).  

 Sobretudo, a avaliação não deve se restringir à mera verificação da aquisição 

das formas de fazer pelos alunos. Isso porque a escola é o locus da formação 

humana por excelência na sociedade atual, não devendo, portanto, perder seu papel 

socializador e difusor da cultura acumulada, bem como sua capacidade de formação 

de uma consciência crítica, especialmente para os filhos da classe trabalhadora.  

No capítulo que se segue buscamos problematizar os principais aspectos que 

constituem a organização curricular da escola técnica do Agreste com base na 

análise da estratégia de organização utilizada pela escola e dos princípios 

pedagógicos elencados pela proposta assim como dos critérios de seleção de 

conteúdos utilizados pela escola na construção de seus currículos, a flexibilização 

existente para efetivação das propostas, além dos mecanismos eleitos para 

atualização destes.  
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CAPÍTULO 4- A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA TÉCNCIA DO 
AGRESTE  

 
4.1- A Modularização Curricular como Estratégia de Organização dos Cursos 
Técnicos da Escola  
 
 
  Em se tratando da organização curricular, é permitido às escolas 

profissionalizantes de nível médio estruturar seus currículos de formas diferenciadas 

a depender da opção de cada instituição, dentro do que estabelece o Parecer 16/99 

que trata das diretrizes curriculares para a Educação Profissional e Tecnológica. No 

caso da escola em estudo, a opção se deu pela modularização curricular.  

  Muitas são as maneiras de organização do currículo. A modularização 

curricular, já apontada pelo Decreto 2.207/98 em seu artigo 8, consiste em um 

conjunto didático-pedagógico sistematicamente organizado para o desenvolvimento 

de competências profissionais significativas. Vale salientar que a sua duração 

dependerá da natureza das competências que pretende desenvolver.  

  Vejamos abaixo, exemplos de modularização curricular representada nos 

Módulos I e II do Curso Técnico em Administração da Escola Técnica do Agreste: 

 

QUADRO 14 - MÓDULO I DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DA 
ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE - 2012 

Temas 
Carga Horária 

Horas Aula 

Planejamento Estratégico e Tático 50 

Matemática Financeira 80 

Comunicação Empresarial 60 

Liderança e Desenvolvimento de Equipes 50 

Informática Aplicada 60 

Gestão Ambiental 50 

TOTAL 350 
Fonte: Plano do Curso Técnico em Administração – CEEETA 2012. 
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QUADRO 15 -  MÓDULO II DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DA 
ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE - 2012 

Temas 
Carga Horária 

Horas Aula 

Teoria Geral da Administração 50 

Economia e Mercado 60 

Pesquisas e Estudos Tecnológicos 60 

Empreendedorismo – Conceitos e Fundamentos 60 

Planejamento Tributário, Financeiro e Contábil. 50 

Contabilidade Aplicada 60 

TOTAL 340 
Fonte: Plano do Curso Técnico em Administração – CEEETA 2012. 

 

  Podemos dizer que a opção adotada pela escola acerca da sua organização 

curricular, reflete a concepção político-filosófica que embasa sua prática formativa, e, 

consequentemente, o projeto de sociedade que se propõe a construir. 

  Na prática, a modularização curricular promove uma fragmentação ou perda 

da integralidade da unidade do saber no interior do currículo escolar. Aspecto este 

que demonstra o grau de consonância da proposta de formação profissional com a 

perspectiva dual de educação posta pelo ideal neoliberal à classe trabalhadora. 

Segundo Sacristián: 
O formato curricular é substancial na configuração do currículo, derivando-
se dele importantes repercussões na prática. Como se organizam os 
diversos elementos que compõem o mesmo não é uma mera qualidade sem 
transcedência ou formal, mas passa a ser parte integrante da mensagem 
transmitida, projetando-se na prática (SACRISTÁN, 2000, p. 76).  

  Com base em estudo realizado por Cunha, citado em Ney (2006), concluímos 

que a organização curricular da educação profissional baseada em módulos esteja 

diretamente relacionada às reformas educacionais do Brasil, Argentina e Chile, 

portanto, em sintonia com as políticas educacionais postas ao setor pelos 

organismos unilaterais, a exemplo do BID, no contexto da globalização do capital. 

Conforme Ney:  
A separação imposta pela reforma educacional nos três países e desejada 
pelo Banco Mundial reforça o dualismo histórico. No Brasil recriou 
praticamente um sistema de educação profissional paralelo ao sistema 
propedêutico de formação para o ensino superior capaz de operacionalizar 
esse dualismo (NEY, 2006, p. 263).  

  A modularização curricular na Educação Profissional visa, entre outros 

aspectos, favorecer ao aluno o acesso às certificações profissionais referentes ao 



100 
 

 

 

cumprimento de módulos dos cursos técnicos profissionalizantes para fins de 

prosseguimento nos estudos, possibilitando a construção de diferentes itinerários 

formativos pelos alunos, além de dotá-los de certificação para o trabalho, antes 

mesmo de concluírem integralmente os cursos técnicos profissionalizantes, 

conforme dispõe a legislação em vigor. Por outro lado, esse fato pode representar 

uma hiperprecarização tanto da formação profissional quanto da atuação no 

mercado de trabalho por parte dos sujeitos. 

  Nesse sentido, o Regimento da Escola de 2011, no capítulo VII, ao tratar das 

formas de expedição de documentação da vida escolar, estabelece, em seu artigo 

81, inciso 5º, que os módulos ou etapas sem terminalidade profissional propiciarão 

atestados ou certificados para exclusivo efeito de continuidade dos estudos. No 

entanto, o referido instrumento não faz menção ao pressuposto da certificação 

modular, que visa habilitar o aluno para o trabalho, conforme posto pela legislação 

em vigor para a Educação Profissional.  

 Essa possibilidade permite, em tese, uma maior flexibilidade à construção de 

itinerários formativos diferenciados, bem como possibilita ao aluno maiores 

condições de mobilidade para cursar a educação profissional, tendo em vista 

ocasionais interrupções no decorrer dos cursos técnicos preteridos, a exemplo das 

saídas antecipadas por motivo de trabalho, sem que venha ocorrer prejuízo dos 

módulos anteriormente cumpridos com êxito pelo aluno, quando de seu retorno após 

o período de afastamento do curso técnico. 

 Sobre essa questão, Marise Ramos afirma que: 
A modularização foi compreendida como estratégia de flexibilidade 
curricular, permitindo aos alunos a construção de itinerários diversificados, 
segundo seus interesses e possibilidades. Ao conferir uma qualificação, a 
conclusão modular, por suposto, permitiria ao indivíduo algum tipo de 
exercício profissional antes ou a despeito da conclusão da habilitação 
(RAMOS, 2006, p. 299).  

 Vejamos abaixo o depoimento de um dos professores entrevistados com 

relação à flexibilidade proporcionada pela modularização curricular adotada pela 

instituição, o qual colabora para melhor explicitar a questão: 
É bem interessante, porque, por exemplo: um aluno que ele cursou até o 
segundo módulo, mesmo ele tendo algum problema, não concluindo o 
terceiro módulo, ele já consegue sair com um certificado, que não é um 
certificado de técnico! Mas, é um certificado [...] como realmente ele cursou 
e passou por aquelas experiências... É de qualificação... [...] É bem 
interessante. E, também, dá uma folga pra o aluno. Porque existem 
imprevistos, não é? Então, [...] ele começa no primeiro módulo. Ele conclui. 
Mas, quando vai começar o segundo módulo, ele tá trabalhando... Ele 
viajou... e, não consegue, fechar. Então, ele vai, faz suas atividades, depois 
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ele volta pra escola e pode continuar nas outras turmas nesse outro módulo. 
É... eu concordo, porque existe uma boa organização nessa questão dos 
módulos... (Prof 09 – Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis) 

  No decorrer de nossas entrevistas, pudemos observar a concordância, por 

parte do grupo dos professores, quanto à modularização curricular posta para os 

cursos técnicos da escola. Apenas três dos professores entrevistados 

acrescentaram sugestões visando promover modificações no tocante à organização 

das disciplinas no interior dos módulos dos cursos técnicos, sobre as quais 

discorreremos mais a frente no nosso texto.  

  A aceitação por parte do grupo do corpo docente à organização modular do 

currículo demonstra, entre outros aspectos, o nível de “ideologização” dos mesmos 

quanto aos processos formativos voltados à preparação profissional da classe 

trabalhadora. Ou seja, que os mesmos incorporam na maioria das vezes, de forma 

irrefletida, valores e princípios que correspondem a determinadas visões de mundo 

que visam dirigir a forma de agir e pensar dos sujeitos e grupos.  

  Em se tratando dos argumentos utilizados pelos professores em defesa da 

modularização curricular, estes são bastante variados, entre os quais, podemos 

citar: “melhor adequação às necessidades dos alunos” através de uma “maior 

promoção da integração dos saberes” supostamente promovida em cada módulo, 

bem como a crença em um “maior favorecimento da aquisição dos conteúdos de 

caráter técnico” por parte dos alunos, em decorrência de os módulos serem 

organizados com base em “disciplinas com um grau crescente de dificuldades”. Algo 

que, segundo os professores, contribui para uma melhor aprendizagem do aluno 

pelo fato de não sobrecarregá-los. No entanto, tais argumentos não asseguram que 

no nível prático ocorra uma maior promoção da articulação no interior dos currículos 

dos cursos técnicos da escola, como pudemos constatar em nosso estudo.  

  Os professores consideram, ainda, sob o ponto de vista da modularização 

curricular, que as disciplinas são “selecionadas e agrupadas de maneira adequada” 

pela escola, nos diferentes módulos dos cursos técnicos, o que, “contribui para a 

construção de módulos redondos”, ou seja, “bem ajustados”, com disciplinas eleitas 

estrategicamente a fim de que se “inter-relacionem” no interior dos diferentes 

módulos dos cursos técnicos. Os argumentos em defesa da modularização curricular 

da escola encontram-se expressos nos depoimentos a seguir: 
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[...] é legal porque o seguinte: lá vai acontecer uma sequência, que eu 
ensino Matemática Aplicada, e, ela não teria como ser ensinada na parte 
final, de quando o pessoal vem pra parte mais técnica. Então, ele já tem 
esse embasamento. E, isso favorece. Aí, eu acho que o curso, ele fica 
melhor organizado: [...] introdução que não é só uma introdução. Que às 
vezes no primeiro módulo, já tem aplicação mesmo. Mas, mesmo assim é 
uma introdução. (Prof 11 – Disc.: Matemática Aplicada) 

 

[...] eu acho interessante, porque a gente não sobrecarrega de informações 
o aluno. Então, a gente fecha um círculo, um módulo. Fecha uma matéria. 
Aí, ele viu a primeira parte, módulo I daquela matéria. Então ele vai 
conhecer outras áreas que, às vezes tem interligações, não é? Mas já vai 
ver com outra visão. E se ele acumular todas as informações ao mesmo 
tempo, eu creio, eu acho que ele num tem um desenvolvimento de, no caso, 
de começar uma disciplina e terminar logo ela toda corrida. Eu acho que ele 
não absorve a maior parte das informações como ele faz cada módulo. 
Como ele faz o introdutório de todas elas, o médio. Aí, ele consegue 
absorver de forma mais prática esse conhecimento. Eu concordo com esse 
modulado. (Prof 08 – Disc.: Turismo/Gestão de Hotelaria e 
Gastronomia/Planejamento Estratégico e Tático/Empreendedorismo) 

 

[...] sobre a organização modular, não. Tranquilo, tranquilo, porque, no caso, 
a coordenação procura sempre fazer com que os módulos se somem. O 
aluno [...] começa com o básico aí, vai aumentando o grau de dificuldade. 
Eles fecham o ciclo em cada módulo [...]. (Prof 05 – Disc.: Desenho 
Técnico/Meio Ambiente). 

  Embora os professores não tenham participado do processo de construção do 

currículo, a modularização curricular é tida por parte do grupo dos professores 

enquanto uma estratégia de organização capaz de promover a maior integração dos 

saberes, sendo considerada uma abordagem curricular renovada.  

  Entretanto, importa aqui afirmar que ela se baseia em disciplinas, portanto, 

parte, contraditoriamente, do princípio da fragmentação do saber, ou seja, da sua 

compartimentalização, em oposição a uma visão integrada e articulada do 

conhecimento no currículo escolar, levando-nos à compreensão de que, “apesar de 

todas as transformações importantes ocorridas na natureza e na extensão da 

produção do conhecimento, o currículo continua fundamentalmente centrado em 

disciplinas tradicionais” (MOREIRA e SILVA, 1999, p. 32).  

 O professor 01 compreende que a organização modular do currículo da 

educação profissional se encaixe melhor ao funcionamento dos cursos técnicos 

profissionalizantes subsequentes, porém não deixa claro se sua oposição ocorre em 

virtude da fragmentação e desarticulação dos saberes promovida no interior dos 

currículos de tais cursos ou mesmo se em função de sua opção por uma outra 

estratégia organizacional curricular considerada mais satisfatória. Demonstra uma 

concordância com a organização modular posta pela escola em estudo pelo fato de 
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concordar ser este modelo o que melhor se adapte à realidade do trabalho 

desenvolvido na instituição, conforme podemos verificar em sua fala: 
Olha, eu... como o curso, é, requer transporte. Tem um dinamismo de sala, 
de aluno, de disciplinas, eu acho que não, não. Na escola técnica ele se 
encaixa bem, não é? Talvez se o curso fosse totalmente focado para os 
alunos do subsequente, eu diria que não. Mas aqui, como é algo misto, eu 
diria que sim. É saudável essa condição modular. (Prof 01 - Disc.: 
Metodologia Científica/ Gestão Ambiental) 

 Já o professor 02 compreende que a organização modular do currículo 

escolar “atende à necessidade do aluno” tendo em vista proporcionar, entre outras 

coisas, uma maior possibilidade de identificação dos alunos com os cursos técnicos, 

especialmente, para os alunos da forma concomitante, visto ser esta uma etapa de 

descobertas e escolhas quanto às trajetórias profissionais a serem trilhadas pelos 

jovens.   
Eu acho que ela é muito boa, porque atende à necessidade do aluno. E, 
eles conseguem visualizar, realmente, uma organização. Eles percebem, no 
primeiro módulo. É uma espécie de adaptação. É como se fosse um ciclo 
geral, um introdutório. E, que, no segundo, é que eles entram, colocam a 
mão na massa [...] E, aí alguns já percebem nesse primeiro módulo que não 
é aquilo... Que eles não se identificam. É muito de descobertas. Nós 
trabalhamos muito em cima disso [...]. (Prof 02 – Disc.: Port. Instrumental/ 
Líng. Espanhola) 

 Há, segundo os entrevistados, “boa organização dos módulos” dos cursos 

técnicos, especialmente por se considerar o estabelecimento de tempo fixo para o 

cumprimento de cada disciplina no interior dos módulos, estratégia vista pelos 

sujeitos como uma forma de proporcionar um “modo intensivo” de estudo para o 

aluno nas diferentes disciplinas. Segundo os professores, a referida estratégia de 

organização oferece melhores condições de estudos ao aluno, visto que contribui 

para que se “centre por mais tempo” em “uma determinada disciplina”, trazendo 

assim, maiores benefícios à aprendizagem em virtude da possibilidade de maior 

aprofundamento dos conhecimentos nas disciplinas ministradas.  

 Numa perspectiva bastante racionalista e instrumental de educação, os 

sujeitos compreendem a modularização curricular como sendo uma “maneira mais 

prática e técnica de organização do currículo”.  
Eu acho, é... muito positiva a questão do modular, porque você vê, é... [...] 
as disciplinas específicas daquilo. Você tem um maior tempo pra trabalhar 
aquilo. O Desenho, por exemplo: ele tem uma carga horária que dá, 
aproximadamente, 5 meses daquela disciplina. Então, a gente fixa muito, 
talvez pra muita gente, pode até ser cansativo, porque você tá vendo aquilo 
o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas é uma forma muito positiva, 
porque você tá sempre batendo naquela tecla e fixando aquilo pra o aluno. 
Então, eu vejo que é bom [...]. (Prof 10 – Disc.: Elementos de Projetos de 
Arquitetura). 
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Na minha área mesmo, está bem dividido... [...] Eu acho... que é mais 
prático, não é? Eles procuram o conhecimento técnico. Eu acho que é mais, 
é... mais técnico. Fazendo uma comparação, tipo: especialização, não é? 
Por módulo. É mais técnico. Uma maneira mais técnica... (Prof 06 - Disc.: 
Introdução ao Turismo) 

 Entretanto dois professores entrevistados relataram que no currículo escolar 

baseado em módulos, a exemplo do currículo em estudo, quando ocorre de serem 

ministradas disciplinas com cargas horárias mais amplas, há um prolongamento 

exagerado do período fixado para seu cumprimento, especialmente nos cursos 

concomitantes, em virtude da grande fragmentação do tempo pedagógico, 

proporcionada pela modularização curricular.  

 Esse fato, segundo alguns professores, acaba sendo bastante inadequado à 

formação dos alunos, tendo em vista o período para conclusão das disciplinas na 

forma concomitante se tornar muito longo ou bastante espaçado, dificultando uma 

ação pedagógica mais coesa por parte dos professores junto aos alunos, além de 

contribuir para uma maior fragmentação do caráter de unidade que a proposta de 

formação profissional venha a ter.  
[...] cadeira de 80 horas... E, como a maioria das coisas a gente só tem uma 
aula por semana dessa cadeira... Então, ficaria três horas por dia, um vez 
por semana [...]. Então, é muito longo [...].  (Prof 04 – Disc.: Leitura de 
Projetos/Serviços Preliminares de Canteiros de Obras) 

Não. Eu acho adequado. Eu só acho estranho, às vezes, por exemplo, [...] 
uma disciplina começa no finalzinho de novembro, aí, para, pra voltar em 
fevereiro, março. Aí, a parada é muito grande, não é? A mesma disciplina... 
Se fosse uma disciplina a um e a dois, aí, tudo bem. [...]. (Prof 05 – Disc.: 
Desenho Técnico/Meio Meio Ambiente). 

 Apesar de concordar com a modularização do currículo, o professor 07 faz 

menção a uma possível reformulação na organização modular dos cursos técnicos 

da escola, ao mesmo tempo, propõe que sejam remanejadas para o “módulo final” 

de todos os cursos técnicos, as disciplinas mais relacionadas com a prática, as 

chamadas “disciplinas práticas”, tendo em vista a maior probabilidade de os alunos 

se “inserirem no mercado de trabalho” dada a proximidade da conclusão dos cursos 

técnicos pelos mesmos. O fato de o aluno cursar disciplinas técnicas apenas no final 

dos cursos técnicos garantiria, de acordo com o professor, uma maior atualização 

dos conhecimentos. 

 Tal mudança na distribuição das disciplinas no interior dos módulos dos 

cursos técnicos, segundo o professor, iria contribuir efetivamente para o bom 

desempenho profissional dos alunos, pelo fato de que, ao final dos cursos, “ele (o 

aluno) estaria com uma bagagem teórica também maior”, aspecto que lhe forneceria 
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melhores condições para a aquisição dos saberes técnicos. Ou seja, defende o 

aumento da bagagem teórica por parte dos alunos, conforme podemos compreender 

da transcrição a seguir: 
[...] eu acho que o que ele vai trabalhar diretamente no mercado... eu acho 
que deveria ser o último módulo, entendeu?[...] Por exemplo, se eu não me 
engano, o curso de edificações tem meio ambiente [...], é importante é, [...] 
mas, você não vai trabalhar diretamente com ele. Então, ele ficaria lá no 
primeiro módulo ou no segundo módulo... Porque, se você pega o módulo 
de elétrica [...] você coloca no primeiro módulo, o aluno não vai ter uma 
carga [...]. Ele não vai ver mais aquele módulo de elétrica e [...] terminou o 
curso foi trabalhar numa situação que precisou de elétrica [...] mas, ele 
aprendeu lá atrás, não é? [...]. Então, eu acho que seria na porta de saída 
esses cursos, assim [...] ele estaria com uma bagagem teórica também 
maior [...]. (Prof 07 - Disc.: Elétrica) 

 De um modo geral, a modularização curricular instituída pela escola imprime 

uma ênfase pragmática e instrumental à proposta de educação profissional dos 

cidadãos, a qual tem por base as reformas neoliberais, sob a égide do capital, 

caracterizada enquanto estratégia que visa à fragmentação e à desarticulação do 

conhecimento no interior do currículo escolar. 

 Diante do exposto, concordamos com (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2006, p. 

355), ao considerarem que “a introdução dos módulos, dentro da concepção da 

reforma, só veio agravar a fragmentação do saber no contexto da formação dos 

sujeitos.”  

 Na sequência, tendo por base, documentos como os Planos de Curso da 

escola, buscamos analisar os principais aspectos pedagógicos que orientam a 

construção dos currículos dos cursos técnicos da instituição.  

  

4.2- Aspectos Pedagógicos que Orientam a Construção dos Currículos dos 
Cursos Técnicos da Escola 
 
 

Tomando por base o Parecer 16/99, que trata das Diretrizes Curriculares para 

a Educação Profissional e Tecnológica, a construção dos currículos dos Cursos 

Técnicos da Escola, além de realizada sob a perspectiva modular, leva em 

consideração os princípios da flexibilização, contextualização e interdisciplinaridade, 

conforme podemos verificar abaixo: 

a) Flexibilidade – construção de currículos em diferentes perspectivas, ofertas 
de cursos, conteúdos por disciplinas, etapas ou módulos, atividades 
nucleadoras, gestão de currículos, projetos (Pedagogia e Metodologia). 
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b) Contextualização – construção do currículo, plano de curso, elaborado em 
consonância com o texto na adequação efetiva da oferta as reais demandas 
das pessoas do mercado e da sociedade. 

Interdisciplinaridade – ir além da mera justaposição de disciplinas, para 
romper com a fragmentação do conhecimento, e a segmentação presente 
na organização linear – disciplinar adotado conforme o parecer 15/98, com 
esta nova visão, abre-se à possibilidade de relacionar as disciplinas em 
atividades ou projetos de estudo pesquisa e ação. 

c) Interdisciplinaridade – ir além da mera justaposição de disciplinas, para 
romper com a fragmentação do conhecimento, e a segmentação presente 
na organização linear – disciplinar adotado conforme o parecer 15/98, com 
esta nova visão, abre-se à possibilidade de relacionar as disciplinas em 
atividades ou projetos de estudo pesquisa e ação. (Plano de Curso em 
Hospedagem da Escola Técnica do Agreste em Bezerros, PE, 2011, p. 06). 

 Nota-se, no entanto, a inexistência de uma unidade integradora no interior do 

currículo dos referidos cursos técnicos, com vistas ao estabelecimento da articulação 

entre formação geral e técnica. 

Os módulos atentam ao estabelecido pela legislação em vigor para a oferta 

dos cursos técnicos de nível médio, no intuito de favorecer ao aluno a possibilidade 

da construção de diferentes itinerários formativos, bem como a possibilidade de 

garantir interrupções e retomadas por parte dos alunos nos cursos técnicos 

requeridos com aproveitamento dos módulos cursados com êxito. Aspecto que 

apenas não foi verificado no tocante ao curso técnico em Edificações na instituição, 

no qual o aluno apenas será certificado após o término com êxito do III Módulo.  
• Terminalidade por conjunto de competências articuladas (Associadas às 

ocupações no contexto e/ou funções e sub-funções da área 
profissional). 

• Módulos com terminalidade preparam o aluno para exercer algum tipo 
de atividade profissional, para ocupar uma função reconhecidamente 
existente no mercado de trabalho. Ao completar o módulo da 
qualificação, o aluno terá direito à certificação e estará apto a ingressar 
no mercado de trabalho. 

• O conjunto de Certificados de Competência – equivalente a todos os 
módulos que integram uma habitação profissional, dará direito ao 
Diploma de Técnico, desde que tenha o aluno concluído o ensino 
médio. 

• Módulos sem Terminalidade – desenvolvem competências de caráter 
geral que fundamentam o processo de trabalho e permitem a 
“navegabilidade” na área profissional. Essas competências devem 
enfatizar, ainda a formação e a consolidação das competências básicas 
e aquelas relacionadas à formação da cidadania. (Plano de Curso em 
Hospedagem da Escola Técnica do Agreste em Bezerros, PE, 2011, p. 
06 e 07). 

Na sequência, trazemos um quadro síntese contendo os principais aspectos 

pedagógicos identificados na análise do conjunto da organização curricular dos 

cursos técnicos da escola seguido de uma reflexão sobre tais princípios. 
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QUADRO 16- SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
IDENTIFICADOS NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS CURSOS TÉCNICOS 

DE NÍVEL MÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE 
 

 
Principais Aspectos 

Pedagógicos da Organização 
Curricular da Escola 

 
Curso Técnico  

em 
Edificações 

 
Curso Técnico 

em 
Administração 

 
Curso Técnico em 

Hospedagem 

Currículo baseado na aquisição 

de competências profissionais 

gerais e específicas e no 

desenvolvimento de 
habilidades 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Currículo Modular com base 

em disciplinas 

 
X 

 
X 

 
X 

Currículo baseado nos 

princípios da flexibilização, 

contextualização e 

interdisciplinaridade 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Módulos com Terminalidade 
Definida  

 
 

 
X 

 
X 

Módulos sem Terminalidade 
Definida 

 
X 

 
X 

 
X 

Conjunto de Certificados de 
Competências 

 
X 

 
X 

 
X 

   Fonte: Planos de Cursos da Escola Técnica do Agreste, 2011. Cursos Técnicos em:  
   Edificações, Hospedagem e Administração. 

 

O currículo baseado no desenvolvimento de competências e habilidades 

profissionais desloca o eixo do trabalho pedagógico especificamente para a 

preparação do sujeito para a laboralidade, em detrimento de um currículo que prime 

pela formação integral.   

Já os princípios da flexibilização, contextualização e interdisciplinaridade 

demonstram consonância com as demandas postas para uma formação profissional 

que dê conta da realidade do trabalho, com a quebra das barreiras ente os saberes 

e com a democratização dos saberes; muito embora tenhamos sentido dificuldades 

de identificar ao longo de nossa investigação a presença de tais princípios.  
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No que se refere à existência dos módulos “com e sem” terminalidade 

definida e ao conjunto de certificados baseado em competências, estes têm a 

finalidade de atender ao aproveitamento para o prosseguimento dos estudos e para 

fins de comprovação da qualificação exigida para a atuação no campo de trabalho.  

A análise dos aspectos pedagógicos estruturadores do currículo dos cursos 

técnicos revela também uma tendência à efetivação do estabelecido pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica por parte da 

instituição em detrimento do estabelecido pelas atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica de Nível Médio no país, especialmente, no 

tocante à garantia da realização do processo pedagógico da articulação entre as 

bases geral e técnico-profissional do conhecimento para a formação profissional na 

forma concomitante. 

 

4.3- A Construção dos Currículos dos Cursos Técnicos, Critérios de Seleção e 
Organização dos Conteúdos, Flexibilização Curricular e Mecanismos de 
Atualização dos Perfis Profissionais da Escola Técnica do Agreste 

 
Ao serem questionados quanto ao nível de participação na elaboração dos 

currículos dos cursos técnicos, bem como em relação aos critérios de seleção de 

conteúdos utilizados no processo, todos os professores entrevistados afirmaram não 

ter participado da seleção e organização de conteúdos dos diferentes cursos 

técnicos ministrados pela escola.  

Os professores salientaram, ainda, ter recebido da gestão/coordenação da 

escola os referidos planos de cursos técnicos já formulados pela própria escola ou 

por intermédio de uma assessoria pedagógica, especialmente contratada pela 

escola para tal, a fim de que as propostas para cada disciplina fossem executadas 

junto aos alunos. 

Apresentamos em seguida, um modelo de matriz experimental contendo a 

estrutura curricular do Curso Técnico em Hospedagem ofertado pela Escola Técnica 

em 2012: 
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QUADRO 17– MATRIZ CURRICULAR EXPERIMENTAL DO CURSO TÉCNICO DE 
NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM DA ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE – 2011/ 

2012 
Módulo I Introdutório – II e III 
Carga Horária Total: 908h + 200h Estágio Supervisionado = 1108h 
Carga Horária Semanal: 15 h 
Carga Horária Mensal: 100 h 
Período Previsto: 12 meses 
Habilitação Profissional em Hospedagem 
Modelo de Matriz Curricular (experimental) 

 

Fundamentação Legal Componentes Curriculares 
Módulos 

I II III CH 
Total 

Lei  Federal Português Técnico Aplicado 30 21 21 72 

9394/96  Inglês Técnico Aplicado 30 21 21 72 

Lei 11741/08 Espanhol Técnico Aplicado 15 15 15 45 

Port. N.º 870 – 
16/07/2008 

Informática Aplicada 30 30 30 90 

 Relações Interpessoais 15 15 15 45 

Parecer 16/99 

 

Relações Públicas e Marketing Hoteleiro 
30 30 30 90 

CEB/CNE Geografia Regional Aplicada 24 24 - 48 

Port. N.º 11/2008 – 
CNE/CEB 

Metodologia de Pesquisas 21 21 21 63 

 Introdução ao Turismo 30 27 21 78 

Resolução 04/99 Gestão Ambiental 23 - - 23 

CEB/CNE 

Port. 7493/2008 – de 
05/11/2008 – SEE/PE 

Hospitalidade e meios de hospedagem 
30 30 30 90 

 Legislação Turística - - 21 21 

Resolução 02/00 Aspectos Econômicos do Turismo - 15 15 30 

CEC/PE Matemática Financeira - 15 15 30 

Lei n.º 11.788/2008 – 
de: 25/09/2008. 

Prática do Setor de Alimentos e Bebidas 
Gastronomia - - 36 36 

 Prática de Governança – Estágio - 100 100 200 

 Ética Profissional - - 20 20 

Procedimentos da Recepção/Reserva 15 20 20 55 

 Total Carga Horária 293 378 431 1102 
Fonte: Plano do Curso em Hospedagem – CEEETA/ 2012  
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Para Sacristián, (2000) a figura do professor como mero desenvolvedor do 

currículo é contrária a sua própria função educativa, tendo em vista que cabe a este 

assumir o controle sobre o ensino e sua profissionalização.  

A ausência de efetiva participação dos professores na construção dos 

currículos dos cursos técnicos sinaliza certo nível de controle externo que recai 

sobre a ação pedagógica deles, a qual remete indiscutivelmente, sobre a autonomia 

docente e às implicações decorrentes desta, em relação à formação tanto do 

educador quanto do educando, tendo em vista ser apenas por meio da realização de 

uma prática pedagógica libertadora, que a educação pode vir a se tornar capaz de 

formar cidadãos emancipados.  

Entretanto, vale aqui salientar que, em meio ao processo pedagógico 

ocorrem, modificações, adaptações, ressignifacações das propostas educacionais 

com base nas contradições existentes no espaço escolar a partir da atuação dos 

diferentes atores institucionais, tanto no que diz respeito à autonomia docente, 

quanto ao próprio currículo, às estratégias metodológicas, aos princípios 

pedagógicos, entre outros aspectos, que acabam por promover mudanças efetivas 

nas políticas originalmente concebidas, a exemplo do que ocorre com a Pedagogia 

das Competências pelos professores da escola.  

Não. Não participei, porque quando eu cheguei os cursos já estavam na 
ativa. [...] meu currículo também já estava, porque pra que o curso seja 
aprovado, o currículo tem que ir primeiro. [...] Quem participou foi o 
professor que estava antes de mim. (Prof 03 - Disc.: Informática Aplicada) 

Do programa não. Do primeiro não. Esse primeiro foi uma equipe que a 
escola contratou uma assessoria e foi feito esse plano... (Prof 11 – Disc.: 
Matemática Aplicada) 

Nesse contexto, o resgate da função do professor enquanto planejador e 

executor do currículo no interior da própria escola torna-se um instrumento capaz de 

devolver-lhe a unidade da ação pedagógica, tão fragmentada pela especialização do 

trabalho docente. Tomando ainda as ideias do autor:  
O currículo é um instrumento de formação profissional para os professores, 
e as formas de planejá-lo até torná-lo prática concreta, os esquemas 
seguidos para isso, têm incidência no desenvolvimento da 
profissionalização docente. Daí essa importância de ir resgatando essa 
função para os professores, função que uma taylorização dos currículos 
subtraiu dos mesmos. Uma proposição que preconiza a necessidade de que 
eles participem numa função tão decisiva para modelar a prática e para 
ativar suas habilidades profissionais (SACRISTIÁN, 2000, p. 292).  

O fato da não participação direta e sistemática dos professores na formulação 

dos currículos dos cursos técnicos é justificado pela gestora como consequência da 
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ausência, até pouco tempo, de um quadro efetivo de professores na unidade, em 

consequência da alta rotatividade dos docentes na instituição, tendo em vista o tipo 

de organização modular utilizada nos cursos técnicos de nível médio, o que dificulta 

uma participação mais direta dos professores na construção das propostas 

curriculares, conforme transcrição do depoimento abaixo: 
Até o momento, diretamente, nem, sistematicamente, não existe essa 
participação. Existe ocasional. A gente ouve sugestões, até porque, eu não 
tinha um quadro efetivo de professores. Hoje, eu já tenho, em média, doze 
professores [...]. (Gestora da Escola Técnica). 

(FONSECA, 2006, p. 214), com base em Depresbiteres, criticamente falando, 

sinaliza para o fato de que “o docente de uma instituição de formação profissional 

deve ter um papel ativo nas definições curriculares e ser capacitado para assumir 

essa responsabilidade”. Ou seja, alerta para a necessidade de o professor 

desenvolver a função de intelectual no contexto da educação escolar a fim de, 

consequentemente, garantir um maior domínio sobre sua ação e a aprendizagem 

dos alunos.  

Kuenzer reforça a ideia acima, ao considerar que:  
[...] é pouco provável que se consiga obter um perfil de saída que preconize 
a autonomia e a participação, se o próprio docente for excluído do processo 
de elaboração do material instrucional, da definição do conteúdo a ser 
transmitido, em suma, que não haja espaço para que ele mesmo mobilize o 
seu saber (KUENZER, 1994, p. 134). 

 Durante nossas entrevistas, ocorreram críticas contundentes por parte de 

alguns professores quanto à rigidez curricular posta pelos órgãos oficiais 

competentes para fins de legitimação dos currículos e planos dos cursos técnicos de 

nível médio. Segundo eles, esse aspecto dificulta ainda mais a realização de 

adequações dos conteúdos curriculares à realidade local e regional por parte da 

instituição, sendo necessário aguardar certo tempo para que as mudanças 

desejadas possam ser realizadas.  
Quando eles querem que você vá levar um projeto de montar um curso, já 
tem que está pronto. Então, eles não têm como escutar professor, não tem 
como se reunir, trocar ideias. Então, é uma coisa engessada. Já vai aquilo 
ali. Não, é feito na informática: copia, cola.  Já copia, cola. Já leva aquilo... 
Eles engessam. Você já começa já, com tudo pronto. Aí, a gente tem essa 
dificuldade... (Prof 08 – Disc.: Turismo/Gestão de Hotelaria e 
Gastronomia/Planejamento Estratégico e Tático/Empreendedorismo)  

[...] pronto, pra fazer a matriz do curso de Secretariado mesmo, tava tudo 
bem organizadinho. Entretanto, vem aí o Conselho, pede umas mudanças, 
que são mudanças que não estão de acordo. Aí, eu não consigo visualizar 
qual critério não, porque é um pouquinho desorganizado (risos...) que nosso 
plano. (Prof 02 – Disc.: Port. Instrumental e Líng. Espanhola) 
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[...] é aquela história: como eu te falei, eu vejo algumas deficiências em 
algumas coisas. Às vezes têm coisas que tá ali, que não deveria tá. E, 
talvez tenha coisas que esteja faltando. Por isso, eu já tô falando com (a 
gestora), tal... E, a gente já tá vendo isso, para a gente fazer a mudança 
assim que puder mudar... (Prof 04 – Disc.: Leitura de Projetos/Serviços 
Preliminares de Canteiros de Obras) 

  Segundo (APLLE, 1999, p. 59), “o currículo nunca é apenas um conjunto 

neutro de conhecimento, [...] é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da 

seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento 

legítimo”. Nesse sentido, o currículo escolar sofre influência direta dos determinantes 

ideológicos, políticos, econômicos e culturais da sociedade na qual está inserido, 

constituindo-se em objeto de disputa por parte de todos os grupos da sociedade.  
A Sociologia do currículo [...] tem buscado mostrar que a seleção e a 
organização dos conhecimentos estão intimamente ligadas à maneira como 
o poder é distribuído na sociedade (RAMOS, 2011a, p. 274). 

 Vale salientar, com base em Apple (1999), que nossas instituições 

educacionais ajudam, em última análise, a produzir o tipo de conhecimento (como se 

fosse um tipo de mercadoria) necessário à manutenção das composições 

econômicas, políticas e culturais vigentes.  

No tocante aos critérios de seleção de conteúdos na escola, alguns 

professores afirmam ser bastante difícil identificar os critérios privilegiados pela 

instituição para organização dos currículos, chegando um deles a afirmar que o 

referido processo compete à gestão da escola, conforme observamos abaixo: 
Sabe que eu não sei te responder. Não, não participei da formação do 
currículo. (Prof 10 – Disc.: Elementos de Projetos de Arquitetura) 

 

Olha, pra ser bem sincera: eu não consigo visualizar não, porque têm 
alguns conteúdos que, eu até às vezes, critico porque ficam repetidos 
demais. Entende? (Prof 02 – Disc.: Port. Instrumental/Líng. Espanhola) 

 
Bom, é... Eu não posso lhe afirmar isso, porque isso compete a nossa 
gestão, não é? Eu recebo o plano, não é? Faço algumas modificações [...] 
mas, a base vem toda já formada pelos coordenadores pedagógicos que a 
escola determina... Não. Eu gostaria que você consultasse a direção 
realmente pedagógica, tá. Seria mais interessante. (Prof 01 - Disc.: 
Metodologia Científica/ Gestão Ambiental) 

 Contudo, a maior parte dos professores entrevistados identificou como sendo 

o principal critério de seleção de conteúdos utilizado pela escola para constituição 

dos currículos de seus cursos técnicos: as exigências ou as demandas postas pelo 

“mercado de trabalho”. 
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 Ou seja, são eleitos critérios de seleção de conteúdos por parte da escola 

para suprir as demandas mercadológicas de formação de mão-de-obra necessária e 

adequada aos interesses do setor produtivo local, visando munir os alunos dos 

fatores da empregabilidade, em detrimento de sua formação integral, como podemos 

observar abaixo: 
[...] eu acho que o critério, não é... Não sei qual foi, não é... mas, eu acho 
que atende bem o mercado. (Prof 05 – Disc.: Desenho Técnico/Meio 
Ambiente) 

No caso, na minha área, no meu campo, eu acho que é... deixar mais 
próximo a academia do mercado de trabalho. (Prof 06 - Disc.: Introdução ao 
Turismo) 

[...] é realmente, é tudo a ver com, com o que pede no mercado de trabalho. 
(Prof 09 – Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis) 

[...]. os critérios que eu acho mais importante, é justamente a visão fora, do 
mercado, não é? Porque... a aplicabilidade... [...] Eu tenho que ver o que o 
mercado tá pedindo. E eu como profissional tenho que fazer que os meus 
alunos saiam fazendo aquilo que o mercado pede. E, você sabe que o 
mercado, ele é exigente por demais, não é? [...]. (Prof 03 – Disc.: 
Informática Aplicada) 

Ainda abordando os critérios de seleção e organização dos conteúdos dos 

cursos técnicos, a coordenadora pedagógica afirma serem os conteúdos elencados 

a partir do “levantamento e análise” das “reais necessidades” postas pelo “mercado 

de trabalho” nas diferentes áreas de formação profissional da escola, bem como, em 

atendimento ao prescrito na “legislação educacional” vigente para o nível. No 

entanto, verifica-se um engano por parte da entrevistada, visto que, nem todos os 

cursos técnicos exigem o mínimo de 800 horas, como podemos observar em sua 

fala abaixo: 
[...] a gente vai elencando as necessidades. Aí, depois [...] a gente vai 
buscar informações sobre aquilo que a gente... é... a gente encontrou. Aí, a 
gente vai pra o catálogo. Lá, ele dá uma ideia não é? Do que a gente 
precisa. Por exemplo: o curso pra ser técnico, ele precisa ter no mínimo 800 
horas [...]. É feito assim, por necessidade. Estudos, mesmo. Caso a caso. 
Plano a plano. (Coordenadora Pedagógica da Escola Técnica) 

O fato de a escola tomar o mercado como principal balizador para a 

construção do currículo de seus cursos técnicos, revela uma ênfase na perspectiva 

de educação regulada pela lógica mercadológica, de cunho essencialmente 

pragmático.  

Segundo Paro (1999), a preparação para o trabalho tem significado sempre 

preparação para o mercado, com prejuízo de funções mais elevadas da escola. 

Desse modo, relega-se a segundo plano sua função educativa global de preparar as 

novas gerações para exercer o direito de usufruir da herança cultural construída pela 
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humanidade ao longo dos tempos, ou seja, a atualização histórico-cultural dos 

sujeitos a fim de que contribuam, de forma criativa e transformadora, no interior da 

sociedade. Para o autor: 
É preciso que se coloque no centro das discussões (e das práticas) a 
função educativa global da escola. Assim, se entendemos que educação é 
atualização histórico-cultural dos indivíduos e se estamos comprometidos 
com a superação do estado geral de injustiça social que, em lugar do bem 
viver, reserva para a maioria o trabalho alienado, então é preciso que nossa 
escola concorra para a formação de cidadãos atualizados, capazes de 
participar politicamente, usufruindo daquilo que o homem histórico produziu, 
mas ao mesmo tempo dando sua contribuição criadora e transformadora à 
sociedade (PARO, 1999, p. 113). 

Tomando ainda por base a fala dos sujeitos, podemos perceber que os 

conteúdos dos diferentes cursos técnicos são também elencados em função de sua 

aplicabilidade no interior dos módulos de cada um dos cursos técnicos, ou seja, em 

função da preparação para o trabalho a ser desempenhado. Nesse sentido, a fala do 

entrevistado expõe que: “foi feito um estudo” do conteúdo necessário, por exemplo, 

para “o arquiteto” quando ele vai dar “leitura de projetos”, “o que [...] o laboratorista 

precisa”, “a gente faz uma pesquisa”, sem, no entanto, perder de vista o fato de que, 

as escolhas devem ser sempre balizadas pelas demandas de mercado.  
Da parte de Matemática, a base de referência foi a aplicabilidade mais 
presente no curso. É, foi feito um estudo do que precisa, por exemplo, o que 
o Arquiteto, quando ele vai dar Leitura de Projeto? Ele precisa de cálculos. 
O que é que o laboratorista ele precisa? De Matemática, por exemplo, pra 
fazer o cálculo da resistência. Aí, o cálculo de volume, essas coisas. Então, 
a gente fez uma pesquisa. E, estamos pensando até, em futuramente, 
sentar e rever esse plano.  (Prof 11 – Disc.: Matemática Aplicada) 

De uma forma geral, pudemos identificar em nossas análises que a escola 

técnica do Agreste elege como principal critério de seleção de conteúdos o 

atendimento às demandas de formação dos trabalhadores postas pelo mercado de 

trabalho, demonstrando concordância da adequação orgânica entre as políticas 

educativas e as relações sociais de produção, conforme nos aponta Arroyo (1999).  

 A maior parte dos professores entrevistados evidenciou o fato de a 

flexibilização curricular ser realizada em atendimento às exigências requeridas pelo 

mundo do trabalho, inclusive com a participação dos próprios educadores no 

processo, como podemos verificar a seguir: 
Há, há. Veja, é... [...], como você sabe, algumas coisas têm que... mas, com 
relação a parte curricular... é,  ela sempre passa por modificações. 
Modificações que são necessárias. Relacionadas ao mercado mesmo, por 
se tratar de um curso técnico. Como eu falei no inicio: a gente sempre tá 
preocupado com o que tá acontecendo lá fora. Então, sempre há essa 
modificação, não é? (Prof 03 - Disc.: Informática Aplicada) 
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Há essa possibilidade. A gente tem toda abertura não é, de adequar, de 
trazer as ideias, as modificações [...]. Os currículos são atualizados 
permanentemente. (Prof 08 – Disc.: Turismo/Gestão de Hotelaria e 
Gastronomia/Planejamento Estratégico e Tático/Empreendedorismo) 

[...] eu posso falar por mim: a escola dá essa liberdade pra gente passar e 
tal. Acredito que sim. Há essa possibilidade. E eu acredito que tem que ter, 
porque como eu disse a você: como o mercado pra minha disciplina ele 
muda muito, então tem que ter. Acho que tem que ter mesmo essa 
flexibilidade [...]. (Prof 07 - Disc.: Elétrica)  

[...]... quando a agente senta entre professores. Aí eu sempre [...] tô fazendo 
alguma mudança. Pronto, Têm apostilas minhas que eu já mudei cinco 
vezes. Porque toda vez que eu vou fazer uma postila nova, aí, alguém me 
diz alguma coisa [...], ó: precisaria disso aí. Eu vou, acrescento alguma 
coisa naquela apostila que tenha a ver [...]. (Prof 11 – Disc.: Matemática 
Aplicada) 

[...] eu administro empresa, sei das necessidades do meu mercado. E eu tô, 
sou professor. Então, eu já faço essa integração, independentemente do 
planejamento, nas minhas aulas, [...], eu já interajo essas necessidades, 
essas competências, já, dentro do meu módulo [...]. (Prof 08 – Dis.: 
Turismo/Gestão de Hotelaria e Gastronomia/Planejamento Estratégico e 
Tático/Empreendedorismo) 

 Em nossas análises, podemos verificar a ocorrência de uma busca constante 

de aproximação ou adaptação da formação dos alunos às exigências ou demandas 

postas pelo mercado de trabalho. Nesse sentido, a flexibilização ou adequação dos 

currículos dos cursos técnicos ocorre em resposta às rápidas mudanças ocorridas 

no mercado de trabalho.  

 Se, por um lado, compreendemos a flexibilização curricular como elemento 

salutar à dinâmica pedagógica, a qual favorece uma maior atualização e o 

fortalecimento da construção democrática do currículo escolar, por outro, alertamos 

para o fato de não dever estar atrelada, nem mesmo ocorrer exclusivamente em 

virtude da adequação da educação às demandas de mercado, conforme apontam os 

depoimentos a seguir: 
As mudanças são por causa do mercado. 90% é mercado, porque...  é, por 
exemplo, [...], quando a mudança é proposta pela escola, é mercado. 
Puramente mercado. Quando o MEC lança. Que aí, no caso, o MEC não faz 
a proposta, o MEC diz: ó vocês têm que fazer isso! Aí, não sei. 
Provavelmente, são critérios técnicos e de mercado. Mas, 90% é de 
mercado. (Prof 05 – Disc.: Desenho Técnico/Meio Ambiente). 
 
[...] eu acho que é mais a questão do mercado. Quando há mudança no 
mercado, então, eles começam realmente expandindo [...]. (Prof 09 – Disc.: 
Recepção e Reservas de Hotéis) 
 
[...] no meu ponto de vista é que a questão do mercado de trabalho que 
exige as atualizações, não é? [...]. (Prof 10 – Disc.: Elementos de Projetos 
de Arquitetura) 
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Eu acho que no meu ponto de vista, eles... essa atualização, é a demanda 
do mercado, é que faz eles adequar. (Prof 06 - Disc.: Introdução ao 
Turismo) 

 Portanto, as adequações curriculares não devem ser realizadas apenas em 

razão do atendimento às mudanças dos padrões produtivos, voltadas basicamente à 

concretização de uma ação de profissionalização dos educandos, mas, sobretudo, 

devem objetivar a formação político-crítica deles, a fim de que intervenham 

conscientemente na sociedade, visto que a integralidade da formação humana se dá 

a partir da interface de diferentes aspectos. Nesse sentido, Oliveira, ao comentar a 

visão de Pedro Demo, alerta para o fato de que: 
[...] a formação profissional [...] não é e não poderia ser considerada o 
principal objetivo da prática escolar.  A educação e sua relação com o 
mundo do trabalho deveriam ser vistas num aspecto muito mais amplo do 
que o de apenas uma preparação específica. [...] destaca que a escola 
deveria objetivar formar indivíduos capazes de atuar politicamente na 
sociedade e, por conseguinte, eles não deveriam apropriar-se de 
conhecimentos apenas para efetivação de uma ação profissional específica 
(OLIVEIRA, 2006, p. 158). 

 Em suas falas, os professores salientam que as referidas adequações nos 

currículos dos cursos técnicos levam em consideração observações dos próprios 

professores sobre as “mudanças do mercado” e as contribuições advindas das 

“pesquisas de mercado” realizadas pela gestão da escola técnica, bem como de 

sugestões dos coordenadores dos cursos técnicos de nível médio da escola.  

Realiza-se, periodicamente, a atualização curricular de seus cursos técnicos 

com base nas propostas de seus grupos de trabalho, tanto interno (docentes, 

gestão, coordenação de cursos) como externo (membros do Conselho Gestor) e, e 

também com base nas necessidades identificadas e trazidas pelos próprios alunos 

por meio das diferentes realidades e experiências profissionais vivenciadas.  

 Essas contribuições, de forma conjunta, sinalizam para a necessidade da 

inclusão/exclusão de competências nos cursos técnicos da escola, tendo em vista as 

transformações do mundo do trabalho, porém sem ser desprezada a organização 

curricular inicial proposta para os referidos cursos técnicos na instituição.  

 Dessa forma, evidenciamos a adequação educacional, no caso específico da 

escola, aos ditames do mercado. Ou seja, uma atuação em consonância com a 

produção de capital humano, dentro de uma perspectiva pedagógica reducionista, 

voltada, sobretudo, ao atendimento às demandas de formação do setor produtivo, 

em oposição à primazia de uma educação de caráter emancipatório e humanista.  
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De acordo com Silva:  
A solução neoliberal consiste em radicalizar os nexos entre educação e 
suas funções puramente econômicas. [...] a educação é redefinida como 
uma mercadoria cuja produção deve atender às precisas especificações de 
seu usuário final: a empresa capitalista. Nessa perspectiva, não se 
problematizam nem a natureza do trabalho capitalista, nem a concepção de 
educação daí derivada (SILVA, 1999, p. 75).  

 O professor abaixo utiliza o argumento do não engessamento do currículo 

escolar como justificativa à flexibilidade empregada. Porém seu depoimento permite-

nos identificar que as mudanças curriculares são, sobretudo, motivadas pelo próprio 

movimento do mercado, o qual impulsiona a introdução periódica de ações 

específicas de atualização requeridas a cada um dos cursos técnicos, como 

percebemos na transcrição abaixo: 
Há sim. A flexibilidade é constante, não é. A escola não é engessada. Ela 
permite que nós professores e ela própria nos chame e faça a devida 
atualização. Vou dar um exemplo pra você: eu cheguei a ministrar uma 
determinada palestra no Curso de Edificações na Aula Inicial [...]. O tema da 
palestra bastante atualizada que ficou interessante: Seria a Nova Lei de 
Resíduos Sólidos. Veja, isso é uma coisa nova, [...]. Então isso é um 
processo de inserir-se também no conteúdo do curso, é... uma atualização. 
Então há essa flexibilidade. (Prof 01 - Disc.: Metodologia Científica/Gestão 
Ambiental) 

 Resumidamente, podemos afirmar que a flexibilização curricular na escola se 

dá em virtude da necessidade de adequação dos conteúdos das disciplinas dos 

cursos técnicos às mudanças e exigências de formação ensejadas pelo próprio 

mercado. 

 No entanto, vale aqui ressaltar, com base em (NEY, 2006, p. 275), que cabe à 

escola função humanizante, visto que, “a educação não pode ser uma mercadoria e 

apenas para a formação profissional, como se o homem não tivesse outras 

dimensões. Assim, a opção por uma escola criativa e viva é fundamental”.   

 Quando questionados acerca dos mecanismos de atualização dos perfis 

profissionais para cada curso técnico da escola, os professores entrevistados, em 

sua maioria, afirmaram também não participar do processo de atualização dos perfis 

profissionais, seja em virtude do curto período de tempo de permanência deles na 

escola, fato que não lhes permitiu participar de tal processo, seja por alegarem 

ausência de conhecimento pedagógico suficiente, a fim de intervirem coerentemente 

nestas questões, conforme podemos observar na sequência: 
Olhe, eu ainda não vi essa... a flexibilidade. Talvez, até exista, mas assim: 
não foi proposto alguma mudança no currículo por mim. Por exemplo, o que 
eu vejo no currículo, da minha parte, ele atende. Mas, poderia sofrer alguma 
alteração. Bom, eu tenho apenas seis meses. Não tenho como acompanhar 
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uma mudança no currículo. (Prof 10 – Disc.: Elementos de Projetos de 
Arquitetura)  

[...] eu nunca participei. Porque como eu estou há pouco tempo, eu não 
tenho como te dizer. Eu não posso te dizer uma resposta nem positiva nem 
negativa [...]. (Prof 07 - Disci.: Elétrica) 

No entanto, parte dos professores afirma haver uma grande abertura na 

instituição quanto à participação dos professores em relação à proposta de 

mudanças nos perfis de conclusão dos cursos técnicos, expressa nas seguintes 

falas: “eles são abertos a sugestões”, “então, se eu tenho alguma sugestão de uma 

competência”, “na medida do possível”, “eles atendem”. Fato que demonstra o grau 

de democratização das decisões no interior da escola. 
[...] sempre que a gente precisa de alguma coisa, que a gente ver alguma 
nova habilidade, uma competência que a gente necessita; a gente sempre 
traz pra coordenação e elas apresentam. (Prof 11 – Disc.: Matemática 
Aplicada) 

[...] mas, assim: eles são abertos, realmente, a direção, a sugestões. Então, 
se eu tenho alguma sugestão de alguma competência, alguma coisa que 
possa ser introduzida, então, eles, na medida do possível, eles atendem. 
(Prof 09 – Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis) 

 Embora os professores reconheçam a existência de uma abertura institucional 

voltada à participação no tocante às mudanças requeridas aos cursos técnicos, em 

sua maior parte, afirmam não participar do processo de formulação, bem como de 

atualização dos perfis profissionais de conclusão dos cursos técnicos na instituição. 

Isso porque, segundo esses docentes, os perfis profissionais são-lhes 

periodicamente entregues por parte da gestão e coordenação da escola técnica já 

contendo as devidas alterações decorrentes das mudanças postas para o perfil do 

trabalhador no mercado de trabalho relacionado a cada um dos cursos técnicos 

desenvolvidos pela escola.  

 O fato acima reforça a ideia de exteriorização quanto às tomadas de decisões 

relacionadas à construção dos instrumentos pedagógicos da escola por parte dos 

professores, bem como expõe a falta de autonomia do professor para com as 

questões relacionadas ao ensino-aprendizagem e a sua profissionalização no 

contexto da escola. 
[...] Eu não tenho nenhuma informação, porque, realmente, esse plano do 
curso, quem formula é mais a direção do curso, realmente. Mas, já houve 
algumas mudanças desde quando começou... [...]. Há atualizações. (Prof 09 
– Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis)  

Há uma flexibilidade. Ocorre a atualização. [...] a gente participa das 
reuniões pedagógicas. Mas, isso aí já vem... já vem pronto. [...] A gente tem 
acesso a isso através da coordenação. É... com as parcerias que a 
coordenação faz. Os órgãos competentes que direciona através disso. Aí, 
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com eles lá. Aí, já vêm às mudanças. [...]. (Prof 06 - Disc.: Introdução ao 
Turismo) 

Tem. Tem, tem. No caso, é até mesmo o coordenador. Quando, nós temos 
reunião com ele. Ele diz: olhe... Caso, eles mandaram, o como é que 
chama?... o perfil, não é. E, disse: olhe se vocês quiserem fazer algum 
ajuste façam. Agora, não fujam muito do que foi proposto por causa das 
diretrizes do MEC. O MEC tem que tá acompanhando... Mas, se quiser 
fazer pequenas adaptações... [...]. (Prof 05 – Disc.: Desenho Técnico/Meio) 

Participei. Participei. Agora eu não lembro qual foi o mês. Nós participamos 
numa reunião, não é? Lá na escola aonde (a gestão) ela passa pra gente 
essas competências. Passa pra gente essa parte mesmo do perfil esperado. 
E, ela passa pra gente o que quer que a gente... [...]. (Prof 03 – Disc.: 
Informática Aplicada) 

 No tocante aos mecanismos ou formas de atualização dos perfis profissionais, 

expressos em termos de competências a serem adquiridas pelos alunos, os 

entrevistados afirmaram que estes consistem em periódicas “consultas ao setor 

produtivo” quanto às necessidades básicas para a formação do trabalhador nas 

diversas áreas relacionadas aos cursos técnicos da escola, as quais são realizadas 

por meio de “visitas” periódicas por parte da gestão da escola “ao mercado de 

trabalho” local e regional. 

 Ou seja, a escola, objetivando tornar a formação profissional ofertada, o mais 

próximo possível das reais exigências postas pelo mundo do trabalho atual, baliza a 

atualização dos perfis profissionais de seus cursos técnicos tomando sempre por 

base a dinâmica do mercado, especialmente na região onde está localizada a 

escola, conforme transcrição abaixo:  
[...] como eu disse: a gestora geral da escola, ela visita o mercado de 
trabalho. E, ela atualiza as necessidades. Então, quando ela traz pra gente. 
Olha, as necessidades são essas: vamos transformar essas necessidades 
em matérias, em material, em como a gente pode melhorar, em 
competências... Então, a gente faz essa transformação do que ela busca no 
mercado. E, a gente como empresa, como eu tenho essas duas vivências... 
[...]. (Prof 08 – Disc.: Turismo/Gestão de Hotelaria e 
Gastronomia/Planejamento Estratégico e Tático/Empreendedorismo) 

 Sobre essa questão, Ney alerta para o seguinte: 
[...] quando a escola procura definir o perfil profissional, recorrendo aos 
empresários e à iniciativa privada, ela corre o risco de uma qualificação 
profissional fragmentada e tecnicista, que não garante a possibilidade de 
educação continuada, mas sim a satisfação do interesse privado imediato 
(NEY, 2006, p. 269).  

 Segundo o entrevistado, a escola também realiza consultas ao corpo docente, 

visando promover a retirada de dúvidas quanto às mudanças ensejadas nos perfis 

profissionais de conclusão de curso para os alunos: “a gente recebe o que as 

empresas estão solicitando e a gente dá nossa visão como educador, dessas 
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necessidades”, em seguida “a escola absorve e fecha um contexto, depois divide 

com a gente”. 

 Dessa forma, a escola promove uma tênue participação do corpo docente no 

processo de construção dos perfis profissionais na instituição, visando, sobretudo, à 

legitimação da participação docente no referido processo, bem como na construção 

dos referidos perfis de conclusão dos cursos técnicos, conforme podemos observar 

abaixo: 
[...] ela só nos consulta pra tirar algumas dúvidas, não é. Feito eu disse: ela 
aproveita todas essas visitas a empresas pra adequar [...] essas 
competências, com essas técnicas, com esse conhecimento, com essa 
prática. Aí, a gente... o perfil é atualizado [...]. A gente recebe o que as 
empresas estão solicitando e a gente dá a nossa visão como educador, 
dessas necessidades. A escola absorve e fecha um contexto. Depois, divide 
com a gente. É isso... aí, gera o perfil. (Prof 08 – Disc.: Turismo/Gestão de 
Hotelaria e Gastronomia/Planejamento Estratégico e 
Tático/Empreendedorismo) 

 Dando prosseguimento, buscaremos compreender a visão dos sujeitos acerca 

da articulação entre formação geral e técnica no contexto dos cursos técnicos 

subsequentes e concomitantes ofertados pela escola, bem como as perspectivas 

acerca da concepção da Educação Integral a partir da proposta do Ensino Médio 

Integrado.  
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CAPÍTULO 5- A ARTICULAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DA 
ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE E A VISÃO DOS SUJEITOS QUANTO À 
PROPOSTA DO EMI 
 

5.1 - Articulação entre Formação Geral e Técnico-Profissional nos Cursos 
Técnicos de Nível Médio da Escola  
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica (BRASIL, 2010), a Educação Profissional Técnica de Nível Médio deverá, 

obrigatoriamente, atender aos princípios da formação geral postos para a etapa do 

Ensino Médio da Educação Básica brasileira. 
O Regimento Interno da Escola Técnica do Agreste, no título III, ao tratar dos 

princípios e fins educacionais da instituição, em seu artigo 8, parágrafo I, anuncia 

como sendo princípio da escola, além dos já enunciados no artigo 3 da LDB: a 
articulação e concomitância da formação técnica ao Ensino Médio. 

Nesse sentido, interessa-nos analisar mais precisamente como ocorre o 

processo da articulação no âmbito do currículo dos cursos técnicos da escola, tendo 

em vista a obrigatoriedade da articulação entre formação geral e técnica 

estabelecida tanto pela LDB 9.394/96 como pelo Decreto Nº 5.154/04 à educação 

profissional de nível médio, além do fato de ela ser considerada um dos 

pressupostos pedagógicos básicos da formação humana integral. 

Parte do grupo dos sujeitos entrevistados revela o fato de a escola promover 

a articulação entre formação geral e formação técnica, através da introdução de 

disciplinas nos módulos iniciais dos cursos técnicos, as quais contemplam conteúdos 

da base geral mais diretamente relacionados ao curso técnico requerido pelos 

alunos. Com isso, promove uma espécie de “nivelamento” ou “reforço” dos 

conhecimentos da base geral. 

Os depoimentos dos sujeitos revelam também a prevalência de uma visão de 

articulação pautada na justaposição entre os saberes da base geral e técnica, bem 

como em termos da ideia de complementação entre os saberes. Isso porque os 

conhecimentos gerais são tidos como insumos à aquisição de determinados saberes 

técnicos, por parte dos alunos.  

Ao mesmo tempo, na visão de parte dos sujeitos, os saberes da base geral 

devem ser adquiridos pelo aluno no âmbito do Ensino Médio regular, a fim de 

favorecer o processo da articulação no interior da formação técnica.  
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Parte dos sujeitos entrevistados revelou ocorrer na escola uma ênfase à 

formação técnica dos alunos, evidenciando, de certa forma, a não realização do 

processo da articulação no interior dos cursos técnicos. 

Já uma minoria do grupo sinalizou para a existência de certo equilíbrio na 

articulação entre formação geral e formação técnica no interior dos cursos técnicos 

da escola.  

O equilíbrio citado refere-se a uma média do percentual dos saberes da base 

geral e da base técnica abordados nos currículos dos cursos técnicos na instituição, 

sinalizando o nível de fragmentação na formação técnica em oposição à ideia de 

articulação entre as bases do conhecimento. 

Segundo Kuenzer, a articulação ocorre a partir do momento em que: 
[...] o processo educativo busque intencionalmente definir os conteúdos 
científicos básicos a serem aprendidos a partir da realidade do trabalho e do 
exercício da cidadania possível, estabelecendo as relações entre as suas 
dimensões lógica e histórica (KUENZER, 2006, p. 72). 

Portanto as falas dos sujeitos demonstram posições bastante distantes do 

ideal de articulação entre conhecimentos da base geral e da base técnica, posto 

pela Educação Integral dos sujeitos.  

Em nossa investigação, identificamos ainda que os sujeitos entrevistados 

demonstram ausência de domínio epistemológico capaz de lhes garantir um melhor 

entendimento quanto ao processo pedagógico da articulação, provavelmente em 

consequência de lacunas presentes no projeto de formação estruturador da ação da 

escola, a qual implica diretamente sobre a prática pedagógica dos professores, a 

exemplo do professor número 01, o qual, compreende o processo da articulação 

como sendo algo “exterior e independente” ao processo pedagógico realizado em 

sala de aula, relegando-a à responsabilidade da escola, enquanto instituição, 

conforme podemos perceber a seguir:  
Sim, sim. Até o momento como eu te disse: tá fluindo bem. Eu acredito que 
sim, não é? Eu diria que sim. Tá fluindo bem. Sim. Sim, ocorre sim, ocorre, 
ocorre. Apesar de a minha participação ser em sala de aula, não é? Mas eu 
vejo que ela ocorre na escola. (Prof 01 - Disc.: Metodologia Científica/ 
Gestão Ambiental) 

O relato a seguir reforça a ausência de compreensão por nós identificada nas 

falas dos sujeitos quanto ao pressuposto pedagógico da articulação, ao afirmar não 

haver “conflito” entre “conhecimento geral” e “conhecimento técnico” no interior dos 

cursos técnicos da escola. Ou seja, estabelece um sentido de oposição entre os 
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saberes teóricos e os saberes técnicos, relativos à formação dos alunos, portanto, 

de encontro à ideia de integração própria do processo de articulação.  

Segundo o relato, “a articulação é plena”, ocorrendo quando o professor 

confronta, posteriormente, em sala de aula, “o que foi dito pra eles (alunos dos 

cursos técnicos)”, a respeito do colocado em relação ao “curso”. Fato esse que torna 

discutível a “plenitude” da articulação, visto que, a ponte que o professor visa 

estabelecer não diz respeito a real integração entre os saberes geral e técnico. 

Segundo o professor, o processo da articulação “flui de forma bem positiva”, 

constituindo-se numa espécie de “continuidade do ensino médio”, conforme 

expressa sua fala: “não há quebra”, “eu acho que é uma continuidade”.  

Reafirma-se, desse modo, a perspectiva da fragmentação na formação 

profissional ofertada, através da ideia de “continuidade” da formação, em oposição à 

ideia de “integração” pressuposta pelo processo da articulação pedagógica, 

conforme podemos observar na transcrição do seguinte trecho abaixo: 
[...] a gente não tem ideia de quem é o público que tá vindo pra cá. Então, 
eu vejo na prática, aqui na sala de aula não haver esse conflito entre 
conhecimento geral do aluno com o conteúdo do curso. Não sei se é mais 
ou menos essa linha. Bom, a articulação é plena [...] quando o aluno entra, 
está em sala de aula e eu confronto o que foi dito pra ele do curso... Eu sou 
professor e isso é papel de professor... Esse processo flui de forma bem 
positiva. Não há, não há, não há essa quebra, não é? Dessa articulação. Eu 
acho que é uma continuidade. Então: sim! (Prof 01 - Disc.: Metodologia 
Científica/ Gestão Ambiental). 

Para o entrevistado, o professor do ensino técnico deve “primar” em “facilitar” 

o “conhecimento para o aluno”, realizando “quase que um acompanhamento” do 

conteúdo dado em sala de aula no Ensino Médio, a fim de promover a articulação 

entre os saberes da formação geral e da formação técnica na escola. No entanto, o 

entrevistado não se refere à ideia de “articulação” entre os saberes, elemento 

essencial ao processo de formação integral dos sujeitos.  

De acordo com o docente, tanto os professores do ensino médio, quanto os 

do ensino técnico teriam consciência do fato de o aluno estar no curso técnico e no 

médio ao mesmo tempo, havendo assim uma troca de saberes voltada à formação 

profissional, porém de modo que “não venha a misturar muito o conhecimento pra 

ele (o aluno)”. E, ainda, embora os cursos técnicos mostrem mais “a realidade do 

mercado” e tenham uma “linguagem diferente”, para este professor, a articulação 

“flui bem”. Evidenciando uma aparente incompreensão quanto ao processo da 

articulação. 
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Contraditoriamente, refere-se à articulação como sendo algo da 

responsabilidade da “instituição”, atribuindo-a à coordenação da escola. Ou seja, 

enxerga o processo de articulação como algo exterior à ação pedagógica 

desenvolvida enquanto professor da instituição, comparando-a a um processo 

independente da ação dos sujeitos diretamente envolvidos na prática pedagógica. 
Bom, aqui nós temos alunos que são vinculados ao ensino básico, não é? 
Então nós temos que primar [...] facilitar o conhecimento pra os alunos, [...], 
quase que acompanhando também o que tá sendo dado em sala de aula no 
seu ensino básico. Então, apesar da gente mostrar a realidade do mercado, 
tudo... Nesse caso eu diria que flui bem... Os professores do ensino básico 
já têm noção de que aquele aluno tá indo para o curso técnico com o 
conteúdo do curso técnico e o professor do curso técnico já tem essa noção 
do que vem. Então há uma troca dessa, é, desses saberes, em termo de 
formar o aluno para a conclusão do curso que não venha misturar muito 
conhecimento pra ele. [...] Embora esse poder de articulação... Eu tô falando 
dentro de sala de aula, tá. Porque isso seria também da competência da 
escola, da coordenação pedagógica, não é? (Prof 01- Disc.: Metodologia 
Científica/ Gestão Ambiental) 

O professor abaixo também evidencia falta de compreensão sobre o 

pressuposto da articulação ao destacar incerteza quanto à ocorrência desta na 

escola: “eu acredito que já aconteça essa articulação”, refere-se como sendo 

harmonização alcançada no trabalho desenvolvido pelos professores de ambas as 

escolas (Técnica e de Referência em Ensino Médio). Segundo o professor, a 

articulação é “fruto” da boa “organização escolar” em termos de funcionamento 

institucional. Em sua visão, a “articulação já chegou num ponto que deveria chegar”, 

demonstrando uma perspectiva bastante vaga sobre o processo pedagógico da 

articulação.  
Olha, eu acredito muito que essa articulação, ela já, já chegou no ponto que 
deveria chegar. Ela já é organizada. Os alunos já conseguem. E os 
professores também. Eles conseguem trabalhar em harmonia. Eu acho que 
isso já é fruto dessa organização. Eu acredito que já aconteça. Essa 
articulação se dá pela harmonização. (Prof 02 – Disc.: Port. 
Instrumental/Líng. Espanhola). 

No depoimento abaixo, o professor expressa também a existência de um 

equilíbrio na contemplação dos aspectos gerais e técnicos da formação dos alunos 

no currículo dos cursos técnicos da escola, tendo em vista as mudanças introduzidas 

pelos próprios professores, por meio de acordos com a coordenação pedagógica no 

sentido de suprir as lacunas da formação geral dos alunos, no contexto da formação 

profissional. Mas as palavras do professor sugerem a ideia de complementação 

entre formação geral e técnica, em oposição à ideia de articulação entre os saberes 

na formação dos alunos. 
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Eu acho que fica no meio a meio, [...].  Hoje, fica no meio a meio porque a 
gente por conta própria foi fazendo umas mudanças. Porque antes, eu via 
assim: contemplava mais o técnico e menos o ensino médio. E aí, ficavam 
lacunas muito grandes. Aí entramos em um acordo, a coordenação e eu. 
Como no caso é a Língua Portuguesa, aí ela me deu carta branca pra que 
eu pudesse fazer. (Prof 02 – Disc.: Port. Instrumental/Líng. Espanhola). 

A ideia de equilíbrio no processo da articulação no currículo leva-nos à 

compreensão da não ocorrência da articulação nos cursos técnicos, tendo em vista a 

ideia de “separação” posta pelo professor, expressa sob a forma de “equilíbrio entre 

as formações geral e técnica”, bem como em decorrência da ausência de uma 

atuação conjunta e intencional por parte da escola, a fim de promover a referida 

articulação. 

Deixa também transparecer a ideia de que “não seria papel” do ensino técnico 

“formar” os alunos no tocante aos conteúdos do ensino médio. Dessa forma, 

desconsidera-se, segundo (FRIGOTTO, 1991, p. 279), que “o processo produtivo 

demanda a polivalência do trabalhador”, o qual requer uma sólida formação de base 

geral. 

 Partindo da perspectiva de que os alunos dos cursos técnicos matriculados 

na escola Técnica do Agreste apresentam deficiências na formação geral e, ao 

mesmo tempo, do fato de os currículos dos cursos técnicos da escola conter lacunas 

quanto à formação geral, o professor resolveu realizar interferências no currículo, 

autorizado pela coordenação pedagógica, a fim de promover o desenvolvimento dos 

alunos com defasagem da base geral de conhecimentos, demonstrando, assim, a 

necessidade de se realizar a integração na formação técnico-profissional.  

Esse fato ajuda a evidenciar a tendência atual predominante no ensino 

técnico na forma concomitante de nível médio: a constituição de um arranjo 

institucional e pedagógico disforme, situado entre a formação média e a 

profissionalizante, na contramão da concretização da escola unitária. 

O professor 10 compara o processo da articulação curricular à realização de 

um processo de integração entre os “saberes técnicos” e a “modelagem do 

comportamento” dos alunos. Segundo o professor, a escola está sempre muito 

preocupada em não apenas tratar dos “saberes técnicos”, mas também em trabalhar 

o comportamento pessoal do aluno, visa dotá-lo de um “engrandecimento pessoal”, 

objetivando sua “formação humana”, numa clara referência à teoria “behaviorista ou 

comportamentalista” da educação, a qual defende a ideia de que a maioria dos 
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comportamentos humanos são apreendidos, exercendo, consequentemente, o 

ambiente forte influência sobre a formação do sujeito.  
Eu acho que articula. No sentido que: eu acho que a escola trabalha muito a 
questão pessoal. A formação e o engrandecimento pessoal de cada aluno. 
Isso voltado também na parte técnica, porque é aonde o sentido maior da 
escola. Ela trabalha a parte pessoal pra que esse pessoal, essa parte 
pessoal seja integrada com o técnico e ele possa levar isso na vida 
profissional dele... Esse pessoal tem que tá...é...caminhar junto com a parte 
técnica. Se não, ele não vai ter... só vai ser um técnico. Não vai ser uma 
pessoa assim, com uma formação humana. (Prof 10 – Disc.: Elementos de 
Projetos de Arquitetura) 

Desse modo, evidencia-se uma ação de formação profissional por parte da 

escola com vistas à adequação ou inserção dos sujeitos à realidade social vigente, 

sem que sejam amplamente vislumbradas possibilidades de interferências ou 

mudanças sociais por parte dos discentes.  

Já o professor 03 deixa clara a função estritamente profissionalizante da 

escola, estando sua atuação voltada à profissionalização dos sujeitos, não havendo, 

portanto, uma articulação entre os conhecimentos da formação geral e técnica nos 

cursos técnicos da escola, o que evidencia o caráter tecnicista ensejado pela 

atuação da escola.  

De acordo com o professor, a formação técnica e a geral corresponderiam a 

“polos ou eixos independentes” da formação humana, ou seja, em oposição à ideia 

de integração, próprio da escola unitária, intrínseca ao pressuposto da articulação. 

Para (ENGUITA, 1991, p. 247), “a ideia de formação integral trata justamente de 

reunir estes polos separados, de combinar trabalho e estudo, saber prático e teórico, 

abstrato e concreto”.  

Conforme o relato abaixo, os cursos têm “uma visão mais técnica”. No 

entanto, o depoimento sinaliza para a realização de “comparações” e “ligações” 

entre ambas as bases da formação: a geral e a técnica, embora promovidas “de 

modo pontual e isolado” no contexto da sala de aula:  
Não, necessariamente, tá. Porque são dois polos diferentes... Contempla. 
Nesse sentido, eu creio que contempla sim (que articula os conhecimentos). 
Pontua tanto um lado quanto o outro. O curso, no caso, à noite, eu creio que 
ele tem... como eu falei pra você: uma visão mais técnica. Pelo menos isso 
é o que eu posso falar da minha disciplina. Nós vemos mais a questão 
técnica, não é? Mas, não deixamos também de ver esse outro lado, há 
comparações, articulações... (Prof 03 - Disc.: Informática Aplicada). 

De modo semelhante, também coloca o professor 09, ao se referir ao 

processo da articulação: “sempre, sempre existe essa ligação”. E, de modo a 

exemplificar essa ligação entre formação geral e técnica, afirma o seguinte: “eu vou 
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dar uma introdução sobre Estatística”, “então eu entro em contato com o professor 

de Estatística”, e então, “ele vai dar esse auxílio”, “ele já começa a focar mais nisso”.  

Permite-se, assim, compreender que o processo pedagógico da articulação 

curricular talvez não seja ainda um ponto forte da escola, tendo em vista a forma 

“pontual” como os sujeitos julgam a ocorrência dessa articulação na instituição.  
Muitas vezes é feito como eu falei, não é: eu vou dá uma introdução sobre a 
Estatística, o que realmente vai utilizar no, na recepção do hotel: pra saber 
estatística de clientes... de onde tá vindo? Qual a profissão que tá vindo 
mais? Então, eu entro em contato com o professor de Estatística, que ele 
vai dar esse auxílio. Ele já começa a focar mais nisso. A mesma coisa com 
o de línguas. Então, sempre, sempre existe essa ligação. É isso aí. (Prof 09 
– Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis). 

Já o depoimento do professor 10 indica ser desnecessário um maior 

aprofundamento dos conteúdos da base geral, por parte dos alunos, no contexto da 

formação profissional nos cursos técnicos existentes. Segundo esse docente, o 

domínio dos conteúdos da base geral, da disciplina que ministra: “num chega a ser 

uma coisa muito científica”, evidenciando, em alguma medida, a superficialidade 

teórico-científica da proposta de formação profissional conferida aos alunos. 
Ele tem que saber um pouco de Matemática. Agora a Matemática é aquela 
Matemática básica, de padaria, não tem conta, é... Não tem uma coisa 
muito... muito... Pelo menos na minha disciplina, só uma conta de área, de, 
de... entendeu? Não chega a ser uma coisa muito científica... (Prof 10 – 
Disc.: Elementos de Projetos de Arquitetura). 

No entanto, Kuenzer (2009) alerta para o fato de que o complexo processo de 

trabalho contemporâneo demanda uma formação científico-tecnológica e sócio-

histórica que integre os conhecimentos científicos e produtivos. Assim, torna-se 

indispensável uma sólida formação dos sujeitos também no âmbito geral.  

Os professores 04 e 11 sinalizam para a concretização da articulação sob a 

forma de “reforço” ou “nivelamento” dos conhecimentos da base geral dos alunos, no 

qual as disciplinas típicas do currículo do Ensino Médio, mais diretamente 

relacionadas a cada um dos cursos técnicos, são introduzidas nos módulos iniciais 

de todos os cursos técnicos, a fim de suprir as deficiências ou lacunas dos alunos no 

âmbito da formação geral. 
[...] Então, eu acho que é basicamente um subsequente. O concomitante 
pode tá até funcionando, mas é... é aquela historia que eu vejo no meu 
entender: as disciplinas que foram incluídas no curso técnico, na parte 
técnica, por questão de necessidade de apoio, foi pra reforçar a parte de 
segundo grau. É o que eu vejo, porque o pessoal vem... que tá fazendo o 
segundo grau, principalmente, do sistema daqui. Aí não, uns cursos bons. 
Inclusive essa escola foi de referência. Foi a terceira do estado. Só perdeu 
pra duas em Recife. (Prof 04 – Disc.: Leitura de Projetos/Serviços 
Preliminares de Canteiros de Obras) 
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Do curso técnico, na parte de Matemática existe muita articulação. Agora, é 
porque, são quarenta horas pra gente revisar um bom conteúdo que eles 
estudaram no Ensino Médio (se referindo às disciplinas da base geral 
incluídas no início dos módulos dos cursos técnicos). Aí fica mais complexo. 
Agora na parte técnica, o pessoal que trabalha com o técnico... Eu acho que 
não existe essa articulação tão... (Prof 11 – Disc.: Matemática Aplicada) 

Em sentido semelhante, o relato abaixo aponta para a perspectiva de que “as 

matérias que vêm do geral” devem ser apenas as que “servem”, ou seja, os 

conteúdos que “não podem ser deixadas de lado” na formação, pois “atende a 

realidade do curso, pra aquele conhecimento técnico”. Ou seja, considera 

determinados conhecimentos gerais como “insumos” para a aquisição dos saberes 

técnicos por parte dos alunos dos cursos técnicos. E, ao estabelecer como “foco” da 

ação da escola, a formação “técnica” estabelece os conhecimentos da base geral 

como complemento da parte técnica.    
Eu acho que... voltando pro o curso que eu leciono aqui... eu acho a 
formação geral que tá inclusa é aquela... básica... que atende é... a 
realidade daquele curso, pra aquele conhecimento técnico, daquilo ali. Eu 
acho que só as matérias que vêm do geral, são aquelas que servem 
mesmo... que não pode ser deixadas de lado. Vem como complemento 
daquilo ali, da parte técnica. Eu acho o foco é a parte técnica. (Prof 06 - 
Disc.: Introdução ao Turismo) 

O relato do professor reforça a ideia de que os saberes da base geral da 

formação dos alunos são trabalhados de modo pontual e superficial pela escola, 

sendo abordados a título de “revisão” dos conteúdos mais significativos da base 

geral, considerados mais relevantes ao bom desempenho dos alunos em cada um 

dos cursos técnicos.   

Esse processo corresponde a uma espécie de reforço ou nivelamento dos 

saberes da base geral junto aos alunos, o qual consiste na introdução de disciplinas 

típicas do ensino médio, as quais abordam conteúdos do tipo “insumos”, ou seja, 

diretamente relacionados aos conhecimentos técnicos a serem adquiridos no 

decorrer dos cursos técnicos pelos alunos da escola.  

Percebe-se, portanto, por parte da escola, a prevalência da justaposição dos 

conhecimentos da base geral e técnica na formação dos alunos, em oposição à ideia 

de integração entre os saberes.  

Em sentido semelhante, o professor 05, além de expressar o fato de a 

articulação ocorrer de forma insuficiente, aponta também para a constatação de ela 

ocorrer numa perspectiva de “justaposição” entre os saberes da base geral e 

técnica, em oposição à ideia de integração. Isso porque, segundo esse docente, as 

disciplinas da base geral da formação de nível médio são introduzidas como 
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estratégia de “reforço ou nivelamento” nos módulos iniciais dos cursos técnicos da 

escola. 

 De acordo com o professor, em se tratando de alunos do nível médio, é 

preciso “deixá-los num nível aceitável” de conhecimentos, a fim de prosseguirem nos 

cursos técnicos, isso porque, para esse docente, os alunos que ingressam na escola 

técnica detêm um nível de conhecimentos da base geral ainda insuficiente à 

aquisição e desenvolvimento dos saberes técnicos.  

 Segundo (KUENZER, 2009, p.50), “o eixo do currículo deve ser o trabalho 

compreendido como práxis humana e como práxis produtiva, a partir do que não há 

dissociação entre educação geral e formação para o trabalho”. 

 Embora, para o professor 04, a disciplina que ministra na escola seja 

basicamente técnica, não nega a “necessidade de articulação” entre os saberes no 

interior dos cursos técnicos da escola. Ao mesmo tempo, faz referência ao modo 

como a articulação é atualmente proposta pela escola. Ressalta que “a necessidade 

de articulação é grande” no interior dos cursos técnicos, sendo por esse motivo que 

professores da base geral do Ensino Médio “começam na frente”, nos cursos 

técnicos da escola, ou seja, nos módulos introdutórios. Segundo o professor, à 

medida que os professores sentem as “deficiências dos alunos”, “ensinam pra eles 

(os alunos)” os conteúdos necessários em sala de aula. 
[...] olhe ele (o curso técnico de nível médio) exige ter o segundo grau. 
Então a parte do geral, a pessoa já deveria vir formado. É como aquela 
historia: como ele não vem com o conhecimento, vem só com o certificado, 
a escola tem introduzido o que é necessário [...] que é a base pra o curso 
técnico [...]. Minhas disciplinas, só é técnica. O currículo é totalmente 
técnico. [...] Olhe, não existe nenhuma matéria, acho que técnica, que não 
tenha uma continha pra fazer, uma noçãozinha... tá. Sempre tem [...]. A 
necessidade de articulação é grande. Tanto é por isso que tem um 
professor de Matemática, um de Física um de Desenho, que vão... E eles 
começam na frente. E no caso, quando eu sinto alguma deficiência, eu 
passo pra eles... eu ensino pra eles... (Prof 04- Disc.: Leitura de 
Projetos/Serviços Preliminares de Canteiros de Obras) 

 O professor deixa perceber também em seu ponto de vista o fato de os 

alunos não deterem uma sólida formação geral. Segundo esse docente, a questão 

“não chega” realmente a ser um “problema”, pois considera como “foco” da formação 

dos alunos “a formação técnica”.  

 Nessa perspectiva, os alunos, ao se submeterem aos cursos técnicos de nível 

médio oferecidos pela escola, estariam destinados a se conformar com o a 

conotação reducionista posta à educação. Fato esse que reforça o viés 
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adequacionista da educação aos princípios neoliberais como afirmam (Frigotto et al, 

2005b). 

Em sentido semelhante à ênfase tecnicista, o professor 05 credita à escola a 

exclusiva responsabilidade pela formação técnica dos alunos, tendo em vista se 

tratar de unidade profissionalizante. Nesse sentido, atenta para o fato de a escola 

estar cumprindo bem seu papel, ao expressar: “pra assar o peixe, pra comer ele 

quente”, está sendo de “bom tamanho”. 
A técnica privilegia a questão do saber fazer, não é? E, a clássica, ela tem 
uma visão mais ampla, mais geral. Se você focar muito no nível de 
Informática, ele vai saber muito de Informática. Agora, se ele, por conta 
própria, não se ligar num jornal, não se ligar em atualidades, ele fica fora do 
mercado, não é? Porque tem, fora do mercado não; fora da realidade: às 
vezes algum concurso pede atualidades, não é? Como é que fica a questão 
dele? Por exemplo, lá na Escola Técnica, o pessoal não vê História. Então, 
certas coisas, ele não sabe por que o mundo é atual, se ele não sabe o que 
foi que aconteceu lá atrás. Aí, assim, pra profissão, excelente, não é? Pra 
assar o peixe, pra comer ele quente, é ótimo. Mas, pra formação do aluno, 
é... geral..., eu acho que, é... deixa um pouco a desejar. Porém, se você 
fosse colocar o geral, fugiria do técnico. O técnico ia se estender. Aí, eu 
acho que é esse contraponto, no é. (Prof 05 – Disc.: Desenho 
Técnico/Meio). 

 O relato acima evidencia uma visão bastante reducionista de educação 

profissional, de cunho basicamente tecnicista, bem como a lacuna existente no 

tocante à formação geral dos alunos, no âmbito da formação profissional na escola 

técnica, visto que,  
[...] não basta levar o trabalho para a escola, numa perspectiva estritamente 
técnica, de transmissão de certos conhecimentos científicos e 
metodológicos necessários ao desempenho de uma atividade qualquer [...]. 
A utilidade e a necessidade do trabalho e do seu produto devem ser 
sentidas pelos alunos, como algo de importância para si próprios, pois 
interessam a toda a sociedade (MACHADO, 1991, p. 150).  

Analisando ainda o depoimento do professor 05, verificamos que, apesar da 

necessária participação ativa do sujeito no seu processo de aprendizagem e 

ampliação da sua formação geral, esse docente considera que a formação geral, 

deva ser perseguida na Educação Profissional, pelo próprio aluno/trabalhador. Ou 

seja, uma visão balizada na ideia de individualização e responsabilização dos 

sujeitos por sua própria formação, em conformidade com a ideia da 

empregabilidade, própria da Teoria do Capital Humano.  

Em outras palavras, a ideia, segundo (NEY, 2006, p.270), conforme a qual, 

“cada trabalhador, em função de sua força de vontade, de seus méritos e de sua 

capacidade, se desenvolverá profissionalmente, independentemente da categoria 

profissional”, visando atribuir ao trabalhador a culpa por seu desemprego.   
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Essa visão colabora para o enfraquecimento do incremento das políticas 

públicas voltadas à formação profissional, já que enfatiza a perspectiva atomista da 

educação e da formação para o trabalho, contribuindo para a fragmentação da 

unidade da luta dos trabalhadores por uma educação integral. 

Tomando por base Kuenzer (1994), é importante lembrar que o 

desenvolvimento contemporâneo não permite mais separar função intelectual da 

função técnica, sendo necessária uma formação que unifique ciência e trabalho, 

trabalho intelectual e instrumental.  

 De um modo geral, a maioria dos sujeitos entrevistados afirma ser o aspecto 

técnico da formação dos alunos ressaltado pela escola quando da implementação 

do seu currículo. Segundo o professor 03, a “preocupação” maior da escola é em 

“relação ao técnico”, quanto à formação técnica dos alunos, isso porque sua atuação 

“contempla mais a parte técnica”, ou seja, “o objetivo é formar para profissão”, “pra o 

fechamento técnico”. Com isso, evidencia-se uma forte desarticulação curricular e a 

ênfase ao tecnicismo impresso à formação profissional dos alunos, por parte da 

escola. 
Olhe... isso eu posso falar com relação aos técnicos à noite, não é? Mas, 
assim... eu acho que é mais voltada pra o fechamento técnico, no caso, 
entendeu? É... a preocupação maior é com relação ao técnico [...] pelo 
menos isso, tratando-se da escola técnica. Então, eu creio que 40% pra 
formação geral e 60% pra o técnico. (Prof 03 - Disc.: Informática Aplicada)  

 O professor número 05 demonstra um viés bastante reducionista aplicado à 

Educação Profissional, ao expressar a seguinte afirmativa: “pra questão técnica, eu 

acho que tá de bom tamanho”, entretanto, considera que, “seria muito bom se 

tivessem outras disciplinas” no currículo; porém, acredita que “fugiria um pouco do 

objetivo do curso: que é formar pra profissão”.  
[...] Eu acho que contempla mais a técnica, não é? É... por exemplo: eles 
não pegam História, não pegam Geografia... Eles pagam Cálculos, 
Desenho, é... Laboratório, tal. Eu acho que em termos técnicos eles tão 
muito bom. Agora, em termos geral, se tivesse outras disciplina, seria bom. 
Porém, é como eu te digo: fugiria um pouco do objetivo do curso, que é 
formar pra profissão,... É... repetindo: pra questão técnica eu acho que tá de 
bom tamanho. (Prof 05 – Disc.: Desenho Técnico/Meio Ambiente) 

Com base também na fala do professor número 11 a seguir, podemos afirmar, 

de forma resumida, com relação ao processo pedagógico da articulação, que este 

tem sido realizado de forma deficiente no interior dos cursos técnicos, ocorrendo, em 

seu lugar, uma adequação ou adaptação imperfeita.  
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[...] no caso daqui (Escola Técnica), eles têm mais a parte técnica. É porque 
eles aqui já têm o Ensino Médio. É porque os que estão cursando, eles 
cursam Ensino Médio à parte. Então, a gente só fica com a parte técnica. 
Então, a gente só segue o nosso programa técnico [...]. A parte de Ensino 
Médio, Médio mesmo, a gente não trabalha nada no curso técnico. [...]. O 
que a gente faz, é mais uma revisão de alguns conteúdos que eles viram 
que vai favorecer eles no curso. Aí, a gente não tem essa ligação direta: 
técnico com o médio. (Prof 11 – Disc.: Matemática Aplicada)  

Essa perspectiva decorre, sobretudo, da falsa ideia de poder haver uma 

sólida formação técnico-profissional, cultural e político-social dissociada de uma 

sólida formação geral, essa visão é fundada em última análise, na dualidade 

estrutural, a qual se torna útil à atual organização social. Conforme Frigotto e 

Ciavatta: 
A dualidade do Ensino Médio e Técnico embasa-se numa concepção 
epistemológica e ontológica em que se supõe a possibilidade de separarem-
se as dimensões gerais e específicas do conhecimento e os aspectos 
técnicos dos ideológicos e políticos (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2006, p. 
359). 

No entanto, dada as exigências da multilateralidade da formação para a 

classe trabalhadora, essa visão torna-se também ameaçadora à ampliação do 

próprio capital.  

 O professor 04 refere-se ao processo da articulação, com base no fato de 

realizar em sala de aula contextualizações do tipo: “tudo que tiver que explicar”, 

“mostrar a eles (os alunos)”, “fazendo algumas considerações”, “trazendo pra 

prática”, ele o faz, porém, “rapidamente”, “dando uma pincelada pra eles se ligarem”, 

sem que seja dado um reforço.  Essa prática, embora contribua de forma pontual 

para o enriquecimento dos conhecimentos dos alunos, evidencia a ausência do uso 

de estratégias pedagógicas adequadas e devidamente planejadas por parte dos 

professores, voltadas à concretização da articulação no interior dos cursos técnicos 

da escola. Sua fala evidencia ainda a ênfase da escola quanto ao nivelamento dos 

conhecimentos da base geral dos alunos no início dos módulos dos cursos técnicos, 

no intuito de “trazer (os alunos) pra um nível aceitável” de conhecimentos na etapa 

de nível médio.  
[...] o que a gente notou ou pelo menos eu percebi [...] é a deficiência deles, 
porque eles têm uma base muito fraca. Por isso que foi introduzido no 
curso, matérias pra... não é um reforço. É praticamente ensinar tudo de 
novo: o mais básico... [...] pra poder trabalhar. Pra trazerem eles pra um 
nível de segundo grau. Porque muitos deles não tão no nível de segundo 
grau. Tem segundo grau, mas não tá num nível de segundo grau [...]. ... e 
saí fazendo algumas considerações e trazendo pra prática, pra poder eles 
associar talvez uma maneira mais fácil deles aprender: visualizar, é isso,  
uma parede assim uma caixa d’água isso tal. Aí eu fui fazendo, mostrei 
rapidamente dei uma pincelada só pra eles se ligarem... eu tô achando que 
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o nível que tá vindo um pouco fraco. A escola tá forçando, tá vendo isso. Aí 
tem o professor de Matemática, o professor de física pra tentar trazer ele 
pra um nível aceitável não é? E conseguir trazer eles pra estudar o resto da 
matéria. [...] prevendo isso é que tem as cadeiras que é logo no primeiro 
módulo que é pra poder nivelar e elevar o nível. Não é... trazer pra um nível 
aceitável. Por isso que é logo no primeiro módulo pra poder nivelar e elevar 
o nível [...], pra trazer pra um nível aceitável, [...]. (Prof 04 – Disc.: Leitura de 
Projetos/Serviços Preliminares de Canteiros de Obras) 

 Em seu relato abaixo, o professor 05 sinaliza, de forma implícita, também para 

a necessidade de uma íntima relação entre formação geral e técnica na escola, a fim 

de que, de fato, ocorra uma sólida formação profissional por parte dos alunos. 

Ressalta, ainda, que os alunos dos cursos técnicos na forma concomitante 
teriam mais facilidade em articular por si sós os conteúdos técnicos com os 

conteúdos da formação geral, pelo fato de estarem constantemente em contato com 

conteúdos atualizados da formação média.  

Segundo o mesmo professor, este aluno “já deve ter um certo reforço”, 

diferentemente dos alunos dos cursos técnicos subsequentes, que concluíram o 

ensino médio, para os quais, em tese, parece mais difícil realizar a referida 

articulação. O docente concorda também que a escola técnica deixa um pouco a 

desejar no tocante à formação geral dos alunos, ao afirmar: “eu acho que é pouco”, 

“que a formação geral deveria ter um pouquinho mais”. Ao mesmo tempo, mostra-se 

contraditório, ao enfatizar que, caso isso ocorresse, a escola “ia barrar com o 

objetivo do técnico”.  

A fala do entrevistado revela a forte dicotomia existente no país entre 

formação de âmbito geral e a formação profissional. Uma visão que embora revele o 

desejo por uma formação de base científica, tecnológica e cultural mais sólida por 

parte dos alunos, ao mesmo tempo, mantêm a crença na ideia de que, a escola que 

se propõe a formar para a vida, não deva incluir, necessariamente, a formação para 

o trabalho.  

Kuenzer (1994), com base me Gramsci, afirma que se deverá buscar a justa 

adequação entre a capacidade de trabalhar tecnicamente e de trabalhar 

intelectualmente, por meio de uma educação básica sólida sobre a qual se construirá 

uma formação profissional adequada.  

Nota-se, também, em seu relato, o fato de o professor 05 atribuir ao próprio 

aluno a responsabilidade pela realização do processo da “articulação”, como se este 

ocorresse exclusivamente como tributo de uma maior aproximação por parte dos 

alunos aos conteúdos típicos do Ensino Médio, sem maiores interferências por parte 
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da escola. Isso vem a contribuir com a ideia de desresponsabilização do papel da 

escola enquanto promotora da articulação curricular em seus cursos técnicos.  

Sua fala evidencia, portanto, o fato de a escola estar, de algum modo, 

beneficiando-se da formação geral adquirida paralelamente pelos alunos da Escola 

Técnica enquanto cursam o Ensino Médio, ou mesmo, dos saberes da base geral, 

trazidos pelos alunos egressos do Ensino Médio para o contexto dos cursos 

técnicos. 
Eu acho que é pouco, não é? [...]. Eu acho que a formação geral poderia... 
Quando o aluno vem da parte integral, que é durante o dia, ele já deve ter 
um certo reforço, tal, tal. Mas quando você pega, vamos supor: um aluno do 
subsequente, não é? Que faz tempo que não vai pra sala de aula... Eu acho 
que a formação geral deveria ter um pouquinho mais. Mas aí ia barrar com o 
objetivo do técnico. (Prof 05 – Disc.: Desenho Técnico/Meio Ambiente) 

Na mesma direção do relato acima, o depoimento do professor 07 traz a ideia 

de que o processo de articulação decorre, principalmente, do nível de 

conhecimentos da base geral adquirido pelos alunos no Ensino Médio, em especial, 

pelos alunos do Ensino Médio integral. Dessa forma, são capazes de aplicar tais 

conhecimentos no contexto dos cursos técnicos da escola, contribuindo para o seu 

bom desempenho. 

Kuenzer, entretanto, aponta para a perspectiva da escola unitária como 

estratégia de formação integral. Para esta a autora: 
[...] torna-se indispensável uma sólida formação cultural inicial, através de 
uma escola única, elementar e média, que proporcione à criança e ao jovem 
um desenvolvimento amplo e harmonioso que lhe permita ao mesmo tempo 
trabalhar intelectual e tecnicamente. Após este tipo de escola única, que 
propiciará experiências vocacionais diversificadas, é que se passará a 
escolas especializadas (KUENZER, 2001, p. 126).  

Para o professor 07, apenas “dois ou três alunos” do curso em que este 

docente atua na escola técnica, têm o nível “muito bom”. Ou seja, demonstram, no 

seu ponto de vista, as condições necessárias para realizar de forma satisfatória a 

articulação entre os saberes: técnico e geral, pelo fato de deterem uma boa 

formação da base geral adquirida no Ensino Médio, especialmente, quando da 

Escola de Referência em Ensino Médio de Bezerros, estando assim, mais aptos 

para o mercado de trabalho. E, ressalta que, os alunos que não possuem uma 

formação geral mais sólida demonstram mais dificuldade na realização dos cursos 

técnicos. Esse fato confirma a ideia de que a educação básica dos sujeitos constitui 

o pressuposto para o desempenho do trabalho. 
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Sim. Eu acredito. Eu encontrei alunos que falavam algumas coisas que já 
tinham visto e outras não. Então, eu acredito que sim. Falando da minha 
disciplina: sim, articula. Eu acredito que sim, que sim. Porque você vê 
alunos gerais... como eu disse a você: tem dois ou três alunos do geral que 
eu achei o nível deles muito bom. Talvez, por parte do geral, ser no mesmo 
prédio, seja na mesma escola, eu acredito que existe. Porque eu tenho dois 
alunos, se eu não me engano, ou é três alunos, que o nível de 
conhecimento deles é muito bom, [...]. Eu acho que realmente são pessoas 
que eu tô observando, que têm um nível muito bom pra o mercado. Eu 
acredito que sim. Aí eu posso falar especificamente do CEEETA [...]. Você 
vê a dificuldade que alunos fora, de outras escolas do Ensino Médio, 
sentem dificuldade pra o técnico. No caso do CEEETA tenho alunos que a 
gente percebe... O nível é diferente não é... [...], tá bem avançado mesmo. 
Nesse sentido, o CEEETA pra mim, tá de parabéns! Nesse sentido, tá 
excelente a articulação. Eu acho que tá muito boa. (Prof 07 - Disc.: Elétrica)  

A fala do professor acima reforça a ideia de articulação curricular como fruto 

do “esforço ou habilidade” dos “próprios alunos” em promover a devida integração 

entre os conteúdos de ambas as bases da formação, independentemente do papel a 

ser desempenhado pela escola em relação à promoção da referida articulação no 

interior dos cursos técnicos, na forma concomitante. 

 Pela compreensão desse professor, a articulação dar-se-ia basicamente 

como consequência da capacidade pessoal dos sujeitos em realizar elaborações 

pessoais entre os saberes da base técnica e geral, tomando por base o nível de sua 

formação média.  

O relato em seguida aponta, implicitamente, para a necessidade da 

articulação na formação dos sujeitos ao salientar que, o aluno que tem uma sólida 

formação geral, tem facilitado o aprendizado no curso técnico. 
[...] então, se o aluno tem uma base boa... então, realmente isso facilita 
durante o curso. Do que você realmente pegar um aluno que não tem uma 
boa formação.  [...]. (Prof 09 – Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis) 

Ambas as falas anteriores, no nosso ponto de vista, convergem para a 

perspectiva da necessidade de uma consistente formação de base teórica, científico-

tecnológica e cultural por parte dos sujeitos, a fim de que sejam capazes de 

responder satisfatoriamente às exigências dos diversos contextos da vida 

contemporânea, a exemplo das complexas e rápidas transformações do mundo do 

trabalho atual. Ao mesmo tempo, reforçam o caráter desigual de acesso à formação, 

posto pelo modelo de produção capitalista.   

Já o professor 03, demonstrando desconhecer a obrigatoriedade de o aluno 

da educação profissional, na forma concomitante, ter de cursar o Ensino Médio, 

refere-se ao processo da articulação como sendo o fato de os alunos cursarem o 

Ensino Médio paralelamente à formação técnica. Dessa forma, afirma ser uma 
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“preocupação” da escola técnica está “sempre incentivando seus alunos” a “terem a 

Escola de Referência”, ou seja, a buscarem a formação geral por meio do Ensino 

Médio, contribuindo assim para reforçar a fragmentação na formação, tendo em vista 

a atuação numa mesma instalação física, de instituições com focos distintos, 

inclusive com projetos pedagógicos diferenciados.  
Nos cursos da Escola Técnica, há sim. Acho que sim. Porque nós temos 
durante o dia, não é, os cursos que também são ministrados pra alunos da 
escola, não é? E, quando você trata de formação geral é formação pra 
vida... Mas, de qualquer forma, há também essa preocupação, tá. Porque a 
escola técnica ela sempre tá incentivando aos seus alunos a também terem 
a escola de referência. A também terem um curso técnico. Entendeu? Então 
eu acho que há sim, essa integração entre as duas partes... (Prof 03 – Disc.: 
Informática Aplicada). 

No entanto, sobre essa questão, Kuenzer alerta para o fato de não poder 

ocorrer uma educação escolar desconsiderando as relações entre ciência, cultura e 

trabalho que caracterizam essa etapa de desenvolvimento. Para essa autora, deve-

se construir uma proposta que: 
[...] privilegie uma abordagem secundarista de caráter apenas propedêutico, 
ou uma abordagem pragmatista voltada predominantemente para o domínio 
restrito de formas de trabalho, uma vez que a ciência invade a produção e o 
trabalho produz conhecimento, ambos definindo novas formas culturais 
(KUENZER, 2009, p. 50).  

Para o professor 06, a articulação na escola técnica ocorre graças a uma 

relação “muito próxima” entre o ensino técnico e o médio, visto que o público alvo da 

escola técnica são tanto os alunos da Escola de Referência em Ensino Médio, que 

funciona no prédio da escola técnica, quanto os egressos do Ensino Médio de 

diversas escolas do entorno da escola técnica. 

No seu ponto de vista, a articulação nos cursos técnicos ocorre por osmose, 

quer dizer, em decorrência da proximidade do Ensino Médio com a formação 

profissional nos cursos técnicos, independentemente mesmo de uma atuação 

intencional e conjunta por parte da(s) escola(s), no sentido de promover essa 

integração entre os saberes da base geral e técnica no contexto da formação dos 

alunos.  

Eu acho que essa relação do ensino geral tá muito próxima aqui. Porque se 
geralmente, você for observar, esses alunos do técnico... é aqueles lá que 
terminam o Ensino Médio aqui e ou então, estão ao mesmo tempo, não é? 
Alguns no terceiro ano aqui, também no ensino médio e no... (técnico). (Prof 
06 – Disc.: Introdução ao Turismo) 

De um modo geral, tomando por base as falas dos sujeitos, verificamos que o 

processo pedagógico da articulação não vem ocorrendo no interior dos cursos 
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técnicos da escola conforme previsto tanto nos pressupostos teórico-metodológicos 

postos pelos instrumentos legais que embasam a formação técnica de nível médio 

no país, como nos fundamentos político-ideológicos da Educação Integral.  

 Sendo assim, embora a aprovação do Decreto nº 5.154/2004 represente um 

avanço para a garantia do ponto de vista legal, político e institucional de 

determinados aspectos da proposta de formação integral para o Ensino Médio no 

país, essa aprovação não muda, por si só, o desmonte e o retrocesso produzido na 

década de 1990 no tocante à Educação Profissional brasileira, visto que, na prática, 

esta se apresenta de forma justaposta à formação geral e não como eixo integrador 

da formação humana, especialmente, quando se trata da Educação Profissional na 

forma concomitante. Nesse sentido, cabe às “instituições da sociedade, relacionadas 

com a questão, mobilizarem-se para as mudanças efetivas, visto que o panorama 

ainda quanto ao ensino médio no país não corresponde ao ideal” (FRIGOTTO et al, 

2005a, p. 53).  

 
5.2- A Proposta do Ensino Médio Integrado sob a Visão dos Sujeitos da 

Escola Técnica do Agreste 
 

Tendo em vista a urgente necessidade de um novo projeto sócio-educativo 

pautado numa concepção integradora tanto de ser humano quanto de sociedade, 

em oposição à concepção hegemônica dual posta pelo capital em todos os aspectos 

da vida humana, torna-se necessário analisar as visões dos entrevistados acerca da 

perspectiva do Ensino Médio Integrado, o qual se baseia na concepção da escola 

unitária, difundida por Antônio Gramsci, Marx e Engels. De acordo com Nosella 

(2010), para que essa reforma se realize, é preciso existir uma relação funcional 

entre Escola Unitária e Sociedade Unitária. 

Na obra, A Escola de Gramsci (1992), Paolo Nosella reporta-se à escola 

unitária como aquela que resgata o princípio educativo da cultura desinteressada e o 

integra com o princípio educativo próprio das escolas profissionais, isto é, com o 

trabalho técnico-profissional, visto que o trabalho constitui princípio universal da 

formação humana.  

Para Marx (1988), o trabalho representa elemento constituinte e mediador da 

própria existência dos sujeitos enquanto seres humanos, sendo, portanto, impossível 

dissociá-lo da própria existência material do homem. “O trabalho é um processo 
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entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, 

media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza” (MARX, 1988, p. 142). 

Portanto, “o trabalho é um processo que permeia todo o ser do homem e constitui a 

sua especificidade” (KOSIK, 2011, p. 199).  

Nesse sentido, Marx e Engels “concebiam as atividades de trabalho e de 

educação como integrantes de um único processo, com articulação entre teoria e 

prática” (MACHADO, 1991, p. 88). Decorrendo dessa concepção a ideia de 

educação politécnica ou tecnológica, ou seja, que não enxerga separação entre os 

conteúdos práticos e teóricos no contexto da formação humana. 

Dentro dessa perspectiva, Frigotto et al. reafirmam a necessária unidade 

entre formação geral e profissional em todos os âmbitos de formação humana, 

pautada no trabalho como princípio educativo e estratégia de superação da 

dualidade entre pensar e agir, a fim de formar trabalhadores com capacidade de 

atuação dirigente e cidadania ativa. Segundo os autores, é essencial que: 
[...] a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional 
em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja nos 
processos produtivos, seja nos processos educativos como a formação 
inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior. Significa que se 
busca enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a 
dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão 
intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar 
como dirigentes e cidadãos (FRIGOTTO et al., 2010c, p. 17). 

De acordo com Frigotto, embora o ensino médio integrado não seja o ensino 

médio unitário, politécnico/tecnológico, este pode ser considerado a política mais 

adequada ou aquela que mais se aproxima do ideal de escola integral, bem como 

simboliza uma importante conquista nessa direção. Conforme o autor: 

A proposta do ensino médio integrado é a política mais adequada para 
superar o academicismo, a fragmentação e o tecnicismo que tem marcado a 
formação profissional. Não é a mesma coisa que o ensino médio unitário 
politécnico e/ou tecnológico, mas é um grande passo na sua direção. 
(FRIGOTTO, 2011, p. 16). 

Vale salientar que a LDB nº 9.394/96 define, em seu artigo 2º, como um dos 

princípios e fins da Educação Básica: o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Também 

estabelece em seu artigo 3º, inciso XI, que o ensino será ministrado com base na 

vinculação entre a educação escolar, trabalho e práticas sociais. Estabelece, assim, 

o que pode ser considerado a semente para uma possível efetivação da educação 

unitária em âmbito nacional. Isso porque, mais do que nunca, a vida contemporânea 
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exige dos sujeitos novas formas de compreender e agir no mundo, principalmente, 

no campo do trabalho.      

Segundo Neves (1994a), o entrelaçamento entre ciência/trabalho e entre 

ciência/vida cria a necessidade de uma cultura nova e diferente ligada à vida 

produtiva. Os novos padrões de sociabilidade humana atuais exigem, portanto, uma 

mudança cultural na escola, visando superar a dualidade ou fragmentação entre o 

pensar e o agir.  

O Ensino Médio Integrado fundamenta-se a partir da ideia de unidade entre 

formação geral (científica, cultural, tecnológica, política) e técnica dos sujeitos, tendo 

o trabalho como princípio educativo, numa perspectiva de formação unilateral dos 

seres humanos. Representa a expressão mais aproximada de tal concepção político-

filosófica, pedagógica e ética da formação humana.  

A educação integral não faz distinção entre o pensar e o fazer humanos, 

representando muito mais do que a simples articulação ou a quebra de barreiras 

entre as disciplinas teóricas e práticas no currículo escolar, visa possibilitar a 

construção de práticas pedagógicas orientadas pelo trabalho socialmente produzido, 

pautada na ciência, na tecnologia e na cultura, a fim de que se alcancem os 

objetivos da integralidade da formação humana. 

Segundo Kuenzer (2001), a escola única nega, no nível da estrutura, a 

separação entre cursos teóricos e cursos práticos; ao nível de conteúdos, nega 

através da politecnia, a divisão entre disciplinas gerais e específicas e, ao nível da 

metodologia, articula a teoria às atividades produtivas, favorecendo ao aluno 

construir conhecimentos que lhe possibilitem uma nova relação com o saber. 

Ciavatta e Ramos (2011) expõem como sendo a concepção de educação 

Integrada aquela que, visa integrar trabalho, ciência e cultura, tendo o trabalho como 

princípio educativo, não, necessariamente, profissionalizante. Infelizmente, nem 

sempre esta concepção encontra espaço fértil para se tornar realidade, seja pela 

falta de formação das equipes docentes e gestoras, seja pela própria condição 

discente enquanto alvo de uma perversa cultura educacional mercadológica 

utilitarista.  

Embora em meio a lutas e discrepâncias prático-ideológica, constatamos uma 

possível congruência quanto à efetiva possibilidade de um Ensino Médio Integrado, 

em qualquer modalidade que seja.  
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Segundo o professor Ronaldo Lima, no III Colóquio: A Pesquisa em Trabalho, 

Educação e Políticas Educacionais, PPGE da UFPE, 2011: o Projeto do Ensino 

Médio Integrado não é uma iniciativa de governo, mas se constitui em uma 

intervenção que se contrapõe às práticas fragmentadas e precárias do Ensino Médio 

Regular, as quais, infelizmente, visam apenas a uma inserção precarizada e 

subalternizada dos trabalhadores no mundo do trabalho (informação verbal). 

Neste sentido, Ciavatta afirma que: 
A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido 
historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a 
ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da 
preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, 
escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese cientifico-
tecnológica e na sua apropriação histórico-social (CIAVATTA, 2010, p. 85).  

Ou seja, o Ensino Médio Integrado é um projeto, uma tentativa por parte 

daqueles que assumem sua proposta político-ideológica, de enfrentamento às 

práticas fragmentárias e utilitárias do Ensino Médio, pelo nível de conscientização 

política a ser proporcionada aos filhos dos trabalhadores e a todos os envolvidos 

nesta modalidade de educação, bem como favorecer a ampla problematização das 

questões relativas ao trabalho, pertinentes ao estudo das tensões entre capital e 

trabalho.  

O Ensino Médio Integrado representa a possibilidade da construção do 

Ensino Médio unitário, politécnico, defendido pela gama de pensadores e críticos da 

Educação Profissional no país, especialmente na década de 80. Não à toa, vem se 

estabelecendo uma disputa em torno das novas diretrizes curriculares para o ensino 

médio e para a educação profissional. 

Sendo assim, nosso interesse enquanto investigadora da visão docente sobre 

o Ensino Médio Integrado decorre, sobretudo, do fato de a escola unitária expressar 

a convergência dos ideais de intelectuais, militantes e trabalhadores na perspectiva 

da construção de uma nova sociabilidade baseada na integralidade ou totalidade da 

formação dos sujeitos tendo a perspectiva do trabalho enquanto princípio educativo, 

rompendo assim com a histórica dualidade no contexto da sala de aula.  

A maior parte dos sujeitos entrevistados, ao serem questionados quanto ao 

Ensino Médio Integrado, quando não expressaram um total “desconhecimento” da 

concepção da Educação Integral, evidenciam um conhecimento “superficial” da 

proposta. 
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De um modo geral, constatou-se a ausência e a superficialidade do 

aprofundamento teórico acerca dos fundamentos ou pressupostos epistemológicos e 

filosóficos da educação na perspectiva da integralidade da formação humana. Esse 

fato pode ser estendido à sociedade como um todo, começando pelas lacunas 

existentes nos próprios cursos de formação de professores, os quais, na maioria das 

vezes, negligenciam os estudos das relações entre trabalho e educação, bem como 

a preparação docente para a atuação na educação profissional. 

A ausência de um maior entendimento sobre a dimensão da formação integral 

por parte dos professores da escola contribui para a reprodução de uma visão 

dicotômica de homem, de sociedade e de trabalho e, consequentemente, de 

educação, isso porque tal perspectiva tende a orientar a prática pedagógica do 

professor em sala de aula. 

No depoimento a seguir, o ensino médio integrado é visto como “o caminho” 

para sanar muitos problemas da formação profissional na forma concomitante, 

existentes na instituição. Inicia-se pela melhoria na convivência entre os alunos 

(internos e externos da instituição), bem como melhoria do rendimento escolar em 

função da “complementariedade” entre as disciplinas da base geral e da base 

técnica no currículo dos cursos técnicos, fazendo o aluno “se interessar mais” pela 

própria formação.  
Ah! Eu acho que esse daí é o caminho. Essa é a saída. Sanaria muitos, 
muitos problema; tanto de convivência, porque o aluno que já é da integral 
(Escola de Referencia em Ensino Médio), ele já se sente dono daqui da 
casa. Então, ele não recebe bem o aluno que vem de outra escola. Vai 
render muito mais. [...]. O aluno [...] não vai se cansar tanto, não é? Porque 
a proposta do concomitante, ele deixa o aluno muito cansado. [...]. O aluno 
tem aula até às cinco da tarde. Das cinco da tarde até as oito, ele fica no 
curso técnico. Aí, não rende bem nem em um e nem no outro. E se for 
integrado... as disciplinas, elas vão se complementar. E, aí, o aluno 
também... ele vai se interessar mais. Eu acredito que o número de evasão 
vai ser bem menor. Que a evasão da gente, tá desse tamanho! (Prof 02 – 
Disc.: Port. Instrumental e Líng. Espanhola).  

A perspectiva da integração entre formação geral e técnica no currículo 

escolar, posta pelo professor 02, parte do pressuposto da “complementariedade” 

entre as disciplinas curriculares, portanto, em oposição ao pressuposto da 

“articulação” requerida pelo ensino médio integrado, a qual não concebe a 

separação das disciplinas de ambas as bases da formação: geral e técnica. De 

acordo com Kuenzer, a escola unitária, visa à articulação em todos os âmbitos do 

trabalho pedagógico, inclusive ao nível dos conteúdos, por meio da politecnia. “Esta 

articulação ocorre em distintos níveis: [...] do conteúdo, negando através da 
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politécnica, a divisão entre disciplinas gerais e específicas [...]” (KUENZER, 2001, p. 

142).  

O professor enxerga o ensino médio integrado como um possível instrumento 

de redenção da formação profissional na própria escola técnica em sua forma 

concomitante. Isso porque considera como principal mérito da proposta do Ensino 

Médio Integrado à escola, a possível contribuição quanto à diminuição do índice de 

evasão dos alunos dos cursos técnicos na forma concomitante, tendo em vista a 

possibilidade de, no Ensino médio Integrado, a formação profissional ocorrer no 

interior do próprio curso médio onde o aluno já se encontra matriculado.   

Sendo então, desnecessária a ampliação da jornada de estudos dos alunos, 

especialmente, para os da escola de Referência em Ensino Médio que também 

participam na escola técnica dos cursos técnicos na forma concomitante, tornando, 

assim, o processo de formação, segundo o professor, “menos cansativo” para eles.  

Assim, sua concordância com relação ao integrado se dá em decorrência de 

uma maior praticidade para com a formação tanto técnica quanto da base geral no 

âmbito do Ensino Médio, bem como pelo fato de enxergar no ensino médio integrado 

uma “tábua de salvação” para a melhoria nos índices de evasão da escola técnica, 

em seus cursos concomitantes. Dessa forma, sua posição de concordância não 

reflete essencialmente, uma aceitação ao pressuposto politico-filosófico da educação 

integral.  

O professor 09 considera o Ensino Médio Integrado um modelo “ideal” e 

“interessante”, pelo fato de oportunizar ao aluno a vivência de ambos os conteúdos, 

tanto os da formação geral quanto os da formação técnica. No entanto, o professor 

também não faz referência ao indispensável processo de articulação que deve existir 

entre os conhecimentos, a fim de que a fragmentação e autonomização disciplinar, 

verificadas nas formas concomitantes, média e pós-média, se dissipe, e a proposta 

de integração entre as bases de ambas as formações venha a se efetivar em sua 

plenitude. 
O ensino politécnico se concretizaria [...] de tal modo que os conteúdos se 
articulam enquanto totalidade, superando a já criticada fragmentação e 
autonomização de disciplinas [...] que supostamente [...], em algum 
momento, recomponham a unidade do conhecimento (KUENZER, 2001. p. 
140). 

Com relação ao Ensino Médio Integrado, prevalece, na visão do professor 09, 

a ideia de segregação entre os conteúdos da base geral e técnica, evidenciando, 
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desse modo, o enraizamento do caráter dual posto à educação brasileira para o 

nível.  
É...  Na minha opinião, eu acho que esse seria o ideal. Porque o aluno 
estaria nesse período vivenciando todos os conteúdos, tanto do nível é... 
técnico, como o do, é... da formação básica dele. Isso, então, realmente, é 
interessante..., [...]. (Prof 09- Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis).  

 O professor número 09 demonstra também certa convergência com a 

concepção do Ensino Médio Integrado, ao sinalizar para a necessidade de uma 

maior integração entre formação geral e técnica na etapa de nível médio, 

especialmente para os alunos do ensino técnico na forma concomitante ao Ensino 

Médio em tempo integral, provavelmente, em virtude da independência dos projetos 

pedagógicos das instituições envolvidas. Sua fala aponta, portanto, para uma 

identificação com a perspectiva do Ensino Médio Integrado, embora não tenha 

deixado claro, em seu depoimento, a opção por ela. 
Eu acharia que seria mais interessante, realmente, as duas estarem unidas. 
Eles conseguissem dar essas matérias do técnico com a formação dele, não 
é? Com o ensino médio. Então, eu acho que facilitaria pra o aluno [...]. Ele 
(o aluno do concomitante) chega muito cansado... (Prof 09 – Disc.: 
Recepção e Reservas de Hotéis). 

Já o professor 05, ao concordar com a ideia do ensino médio integrado, 

compara-o a uma política assistencialista, que deve cumprir um importante papel na 

ocupação do tempo ocioso dos jovens, a fim de minimizar a vulnerabilidade e o risco 

social a que estão sujeitos.  

O professor faz também referência ao ensino Médio Integrado como aquele 

que promove a “acumulação e associação de saberes” no nível médio, deixando 

transparecer a ideia de justaposição entre formação geral e técnica. Sua fala sugere 

ainda a ideia de que, durante o primeiro, o segundo e o terceiro ano do Ensino 

Médio regular, fossem incluídas noções teóricas e práticas sobre as diversas áreas 

profissionais como uma forma de melhor direcionar as futuras escolhas profissionais 

dos alunos dos cursos técnicos no mundo do trabalho.  
Eu acho muito bom. Porque quanto mais o aluno passar em sala de aula 
não é? Desde que a sala de aula tenha uma infraestrutura. Desde que os 
professores sejam comprometidos, melhor. É... falando como pai: o aluno 
estuda durante a manhã e de tarde ele vai fazer o quê? Ele estuda uma 
hora, duas em casa, aí, depois vai ficar assistindo televisão ou na internet? 
[...], mas assim, se você tá num ambiente, onde, a questão disciplinar é 
estimulada, a questão do buscar o conhecimento é estimulado... quanto 
mais tá na escola, melhor... [...]. O integrado é fantástico. É fantástico, 
porque você vai ver que o conhecimento é algo cumulativo, [...] pra quê que 
eu tô aprendendo Matemática? [...] pra quê que eu tô aprendendo Química, 
[...].  Por exemplo: no técnico, por quê eu tenho que aprender Português? 
Se eu vou trabalhar com edificações, [...]. Aí é assim, quando você vê que 



144 
 

 

 

conhecimento é acumulativo e associado... [...] Eu acho importantíssimo. 
É... a meu ver,  quando o aluno tivesse [...] no primeiro, segundo, terceiro 
ano, ele deveria ter, é... noções  básicas de: marcenaria, alvenaria, é... 
serralharia,  de tudo um pouco, não é? Lógico, não [...] pra ele ter uma 
formação. Pra ele, puxa... ter um pouquinho de  prática. Pra ele saber o 
seguinte: o que é que eu quero fazer da minha vida profissional? [...] (Prof 
05 - Disciplinas: Desenho Técnico/Meio).  

O posicionamento do professor indica, também, certa convergência com os 

princípios da formação integral, pelo fato de não estabelecer como objetivo finalístico 

para o ensino médio a profissionalização dos alunos. Isto porque, para (NOSELLA, 

1991, p.152) “a escola unitária não deve predeterminar o jovem e sim objetivar sua 

formação para que se torne um homem de visão geral e superior [...]”.  

O professor 06 entende ser o Ensino Médio Integrado mais viável à formação 

dos alunos pelo fato de favorecer uma melhor “orientação” ou “direcionamento” 

profissional para os jovens em suas futuras escolhas profissionais, “diferentemente 

do ensino médio regular”, ferindo assim, em certa medida, o ideal do ensino médio 

integrado, por fazer referência à formação escolar voltada para o desempenho de 

“determinada atividade” por parte do sujeito, conforme podemos perceber abaixo: 
Eu acho que direciona já as pessoas, a uma formação dessa aí, já... Por 
exemplo, pra determinada atividade. Eu acho que já dá um direcionamento, 
esse tipo de estrutura que você tá falando, entendeu? Não deixa a pessoa, 
tipo... sem saber... tipo: já direciona pra aquilo [...] Aí, caso tenha vocação 
não é, pra aquilo, já dá pra pessoa, pros alunos percebem. Diferentemente 
do Ensino Médio. (Prof 06 - Discip.: Introdução ao Turismo). 

O professor 02 enfatiza positivamente a ideia do ensino médio integrado, 

principalmente, pela possibilidade de o aluno concluir a referida etapa da Educação 

Básica obtendo, ao mesmo tempo, uma formação profissional capaz de lhe dar as 

condições necessárias para atuar no mercado de trabalho, a fim de “sentir se é 

aquilo que ele realmente quer” para só então começar a “investir” na carreira, ou 

seja, na sua profissionalização, e, somente em seguida, partir para um “vestibular”. 

Com isso, evitar decisões “precoces”. 

Acredita, portanto, ser o Ensino Médio Integrado uma ferramenta utilizada 

para “abrir a cabeça do aluno”, de fazê-lo “rever” suas “escolhas” profissionais, tendo 

em vista “o leque” de possibilidades atuais que é posto aos jovens.  
Concordo. Que eu creio que ia abrir um pouco a cabeça do aluno, pra o 
jovem, não é...  Porque quando a maioria dos alunos saem só com o nível 
Ensino Médio [...], eles saem  um pouco perdidos e às vezes, ah... Ah, fazer 
vestibular, sem saber direito o que querem. E se houvesse essa integração, 
eles já sairiam com a formação. Eles iriam atuar no mercado e a partir daí 
eles iriam sentir se é aquilo que eles realmente quer... E começaria a 
investir, porque às vezes... às vezes eu acho que essas decisões de 
vestibular, elas são muito precoces. Diferente, muito diferente de alguns 
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países de primeiro mundo que a gente se depara: que o aluno passa... ele 
conhece. Então, acho que daria pra o aluno essa possibilidade dele rever as 
suas escolhas. Eu acredito... (Prof 02 – Disc.: Port. Instrumental e Líng. 
Espanhola) 

Esse depoimento, contudo, não leva em conta o fato de que a maioria dos 

jovens ao optar por iniciar precocemente no mundo do trabalho o faz por 

necessidades materiais concretas, visto que não lhes é garantido o direito a exercer 

tais escolhas em virtude das necessidades reais de sobrevivência.  Para este grupo, 

o trabalho é, muitas vezes, sinônimo de sobrevivência, simbolizando, ao mesmo 

tempo, a renúncia à perspectiva da escola unitária.  

 Pelo fato de se tratar de um contingente de jovens com diferentes condições e 

perspectivas de futuro, com relação à temática do Ensino Médio, Kuenzer alerta que: 
Se por um lado, a crítica à dualidade estrutural mostra seu caráter perverso, 
por outro simplesmente estabelecer um modelo único não resolve a 
questão, posto que submeter os desiguais a igual tratamento só faz 
aumentar a desigualdade (KUENZER, 2009, p. 36). 

É preciso buscar caminhos, reinventar a realidade da formação de nível 

médio de nossos jovens na sociedade atual dentro de numa perspectiva da 

integralidade a fim de superar a dicotomia que prevalece na educação da maioria 

dos cidadãos. 

Outro ponto merecedor de nossa atenção refere-se ao dado real quanto ao 

número de empregos nas devidas proporções ao número de trabalhadores, havendo 

sempre um déficit de emprego, sobretudo para trabalhadores pouco qualificados e 

jovens, impedindo-lhes o acesso ao mercado de trabalho apenas como parte 

integrante de uma fase exploratória de suas vidas profissionais, visto que, a 

experiência com o trabalho, tornando-se praticamente uma inserção no mercado de 

trabalho por falta de opção. 

O professor 07 defende o Ensino Médio Integrado desde que este seja 

instituído a partir do terceiro ano do Ensino Médio, pois acredita ser justamente 

nesse período que os estudantes estão mais aptos à aquisição dos saberes técnicos 

por se encontrarem mais bem embasados dos conhecimentos do âmbito geral da 

formação média. Reforça, assim, a suposta ideia da possibilidade de uma educação 

profissional dissociada de uma sólida e paralela formação científica, tecnológica e 

cultural.  
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[...] eu acho que deveria começar do terceiro ano. [...]. Eu acho importante, 
desde que ele começasse no terceiro ano. Porque... não sei se você 
percebeu? No terceiro ano, você se prepara pra muita coisa, não é? Tem 
gente que se prepara até pra o vestibular... Então eu acho que [...] você 
pegaria o terceiro ano e você faria um quarto ano, que aí você saía com 
uma formação técnica e o nível médio completo também. Eu acho que seria 
o terceiro ano, seria o ideal, [...] Eu acho que no primeiro e no segundo ano 
você deveria solidificar mais a base, pra justamente você pegar o terceiro e 
o quarto ano técnico. Seria por aí... [...]. (Prof 07 - Disc.: Elétrica) 

Durante a entrevista, o professor 08, demonstrou-se favorável à concepção 

da educação integral, no entanto, estritamente, associa a mesma a uma formação 

empresarial, o que gera dúvidas quanto ao entendimento da proposta nos termos de 

seus fundamentos por parte do entrevistado. Salienta positivamente o fato de que, o 

Ensino Médio Integrado não deve ter como objetivo finalístico o desempenho de 

uma profissão por parte do aluno, mas que, a partir dele, os discentes possam obter 

uma formação mais diretamente relacionada ao mundo do trabalho.  

Nesse sentido, o Ensino Médio Integrado não significa, necessariamente, a 

instrumentalização para a prática do trabalho, mas a busca da compreensão dos 

processos de trabalho, sua essência, bem como os critérios para uma atuação 

coerente no mundo laboral. 

Sendo assim, o entrevistado afirma estar satisfeito com a concepção do 

integrado, pois enxerga, a partir daí, a possibilidade de o aluno, em se identificando 

com uma área profissional, trilhar uma trajetória rumo à profissionalização ou mesmo 

tornar-se capaz de empreender profissionalmente em uma determinada área 

profissional de seu interesse.   
[...] eu acho interessante. Eu acho que é um projeto que tem tudo para dar 
certo. Eu apoio essa ideia.  Eu acho que se isso desenvolver vai preparar 
melhores cidadãos. E, assim, eles vão sair pelo menos com o 
conhecimento, a visão do mundo do trabalho, com esse direcionamento. 
Porque é diferente do ensino regular onde eles têm o conhecimento 
daquelas matérias preparadas pra o vestibular, pra acadêmico, [...]. Eu 
concordo que ele não precisa sair um técnico nem certificado como técnico. 
Mas ele vai ter uma visão de toda uma área técnica. Aí sim. Concordo que 
aí sim. Que dá uma desenvoltura geral, de uma visão é... empresarial, de 
um negócio. Pra o aluno ele já sair com foco. Aí se ele ali tiver dentro do 
perfil que ele teve toda uma área de conhecimento... [...]. (Prof 08 – Disc.: 
Turismo/Gestão de Hotelaria e Gastronomia/Planejamento Estratégico e 
Tático/Empreendedorismo) 

O professor 10 demonstra sua concordância em relação ao ensino médio 

integrado, sinalizando para a possibilidade de que, por meio dele, o aluno “saia mais 

preparado” para a “escolha futura de uma profissão”. Segundo o professor, a 

perspectiva do Ensino Médio Integrado “eleva o nível de conhecimento do aluno”, 

possibilitando melhores condições para realização das escolhas. 
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[...] não deve ser muito proveitoso também não, porque [...] a gente sabe... 
[...]. Não, espera aí. Vamos voltar. Deixa eu pensar melhor aqui [...]. Nesse 
sentido, já é bem positivo isso aí. Porque na escolha dele no futuro pra uma 
profissão, ele já saia mais preparado.  A preparação no Ensino Médio dessa 
forma, eu acho que eleva o nível de conhecimento do aluno. [...]. (Prof 10 – 
Disc.: Elementos de Projetos de Arquitetura) 

Considera o ensino médio integrado “bem positivo”, tendo em vista a 

necessidade de mão-de-obra qualificada por parte do mercado de trabalho. Busca, 

portanto, encontrar sentido para educação em razão da funcionalidade ou da 

aplicabilidade prática dos conhecimentos, especialmente, para o nível médio.  

Na visão do professor 11, “deveria o ensino médio todo ele ser técnico”, isso 

porque o Ensino Médio tem “preparado para aprovar em vestibular”, mas, 

infelizmente, não tem “preparado pra se manter (o aluno) na graduação”. Na sua 

visão, o ensino médio “perdeu um pouco o foco da aula”, mas que, no entanto, 

“quando você coloca o técnico junto, aí vai empolgar o aluno”, devido à 

“aplicabilidade no mercado” e salienta o fato de o mercado estar “necessitando de 

pessoas com conhecimento técnico”.    

Expressa também a ideia da articulação entre os saberes técnicos com os 

saberes da formação geral como sendo a forma possível de se favorecer uma 

conotação real ao ensino médio como o temos hoje. 
Eu acho muito boa essa proposta... O mercado tá necessitando de pessoas 
com conhecimento técnico. É aquela coisa: a gente sair do Ensino Médio 
regular como a gente tava acostumado, a gente se sente com um vazio. E 
quando a gente sai com os conhecimentos técnicos também, parece que a 
gente acha uma utilidade pra aquilo que a gente aprendeu. A gente pode 
aplicar em alguma coisa. Então, eu acho que deveria ter mais. Acho que 
deveria o Ensino Médio, todo ele ser técnico, porque hoje, o ensino médio 
ele só está, o quê? Preparando pra aprovar em vestibular. Infelizmente, nem 
preparando pra se manter na graduação. [...] Eu acho que ele (o Ensino 
Médio) perdeu um pouco o foco da aula. Então, quando você coloca o 
técnico junto, aí vai empolgar o aluno, porque ele vai aprender uma coisa 
que vai ter prática, que ele vai ter uma aplicabilidade no mercado. Aí eu 
acho isso muito importante. [...] Você poder proporcionar ao aluno tanto ter 
uma formação do Ensino Médio, que é o que ele pode ter como favorável 
pra um vestibular, pra ampliar seus horizontes... E, ao mesmo tempo, que 
ele já saia um profissional técnico habilitado pra trabalhar. Desde que sejam 
respeitadas essas duas maneiras eu acho superpositivo. (Prof 11 – Disc.: 
Matemática Aplicada) 

Segundo (KUENZER, 1994, p. 118), “a escola que se tem hoje já não serve, 

sequer, aos interesses do capitalismo, o qual busca superar as dificuldades que a 

aplicação rigorosa da divisão técnica do trabalho impõe ao seu desenvolvimento”. 

Nesse sentido, propõe a autora: 
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O ensino politécnico, como síntese superadora tanto do academicismo 
clássico quanto da profissionalização estreita, à medida que compreende a 
educação intelectual, corporal e tecnológica [...], permite superar os limites 
da divisão do trabalho promovendo a reunificação entre trabalho intelectual 
e instrumental, entre ciência e técnica, entre formação geral e formação 
profissional (KUENZER, 2001, p. 129).  

Em visão semelhante a do professor acima, a coordenadora pedagógica dos 

cursos técnicos da escola expressa concordância com o ensino médio integrado, 

pelo fato de este propiciar o incremento na formação do sujeito, portanto, distante do 

princípio da indissociabilidade entre ambas as formações: geral e formação 

profissional. Segundo essa coordenadora: “dependendo da escolha”, o aluno conclui 

o curso médio mais “preparado”, “com uma visão melhor”, “com estrutura de 

conhecimento específica”, “com um diferencial”, ou seja, uma formação 

profissionalizante a ser ofertada ao mercado de trabalho.  
Eu concordo, [...]. Eu acho assim, que à medida que você faz o Médio 
integrado com uma área... Dependendo da sua escolha... eu acho que você 
sai preparado. Você sai com uma visão melhor. Você sai, não é, com uma 
estrutura de conhecimento específica. Porque o mercado... acho que ele 
requer muito isso: ele quer um diferencial, não é? Porque Ensino Médio 
normal, a gente tem aí à vontade. Mas, o ensino médio com a finalidade 
diferenciada, uma proposta diferente, com uma área, não é, uma 
especificidade diferente... [...]. (Coordenadora Pedagógica da Escola 
Técnica). 

É possível perceber através da fala acima que a compreensão da Escola em 

termos de formação integral se refere a uma formação que oportunize a integração 

dos sujeitos no mercado de trabalho, como assim também nos indica seu PPP – 

2011: 
[...] no que se refere à formação integral dos jovens e adultos, cursos 
técnicos de nível médio concomitante e subsequente, oportunizando sua 
integração no mercado de trabalho. (CEEETA, PPP-2011, p. 3-6). 

Diante da ideia de profissionalização dos alunos posta pela entrevistada e 

também presente no PPP da instituição, cabe refletirmos acerca da especificidade 

do ensino médio com base nas ideias de Nosella (1991), que, em linhas gerais, 

aponta o sentido e o papel do ensino médio numa perspectiva de escola integral, em 

oposição ao proposto pela instituição. Para o autor: 
[...] o ensino de 2º grau constitui a etapa conclusiva da escola unitária e é 
direito e obrigação de todos. Visa a aprofundar o entendimento das relações 
entre os homens e destes com a natureza, através de métodos didáticos 
que levem os jovens a estudar e pensar de forma cada vez mais autônoma, 
livre, independente, criativa e crítica (NOSELLA, 1991, p. 159). 

Desse modo, a escola unitária visa “a formação de homens desenvolvidos 

multilateralmente, que somem à sua capacidade instrumental as capacidades de 
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pensar, de estudar, criar [...] ou de estabelecer controles sociais sobre os dirigentes” 

(KUENZER, 1994, p. 120). 

Dois dos professores entrevistados e a gestão da escola afirmam em seus 

depoimentos serem plenamente contrários à proposta do Ensino Médio Integrado, 

tomando por base vários argumentos, analisados na sequência.  

Embora não considere impossível a realização do ensino médio integrado, o 

professor número 03 acredita ser este mais coerente com “outras culturas”, pelo fato 

de considerá-lo mais diretamente relacionado a países nos quais os jovens já têm 

incorporada a cultura do estudo. Desse modo, considera o ensino médio integrado 

“incompatível” com a realidade escolar e juvenil brasileiras.  
[...] fica complicado, por conta desse problema: eu acho assim, que os 
nossos jovens... Existem no mundo outros países em que os jovens 
estudam muito durante o dia, à noite, tal... O Japão, mesmo, a China... Eles 
são muito cobrados. Mas são culturas diferentes. A gente também tem que 
ver isso, não é? O Brasil não é. Há uma cultura diferenciada. Então, aqui, eu 
acho que deveria ser separado. O ensino integrado, ele vai acabar reunindo 
muitas disciplinas em uma grande carga de responsabilidade pra o aluno. 
Então, querendo ou não, alguns dos lados vão ter que facilitar. Porque se 
for ser cobrado ao pé da letra, fica difícil entendeu? Algum dos lados vai ter 
que se flexibilizar mais um pouquinho pra ver o aluno caminhar, porque é 
difícil, [...] não é. É, complicado, não é? É como eu disse: não é uma coisa 
que seja impossível. Até porque, foi criado pra que exista. Mas, eu vejo na 
condição de aluno [...], que é difícil. É difícil você conseguir fazer essa 
administração. Principalmente porque são adolescentes, não é? [...]. (Prof 
03 - Disc.: Informática Aplicada). 

O professor 03 justifica sua posição contrária ao Ensino Médio Integrado sob 

o argumento de que esse meio apresenta uma “ampla carga de disciplinas” técnicas 

e teóricas, tornando o seu cumprimento inviável, dada à falta de responsabilidade 

apresentada pela maioria dos alunos adolescentes e o excesso de exigências 

postos pela formação no Ensino Médio Integrado.  

Esse fato, segundo o entrevistado, resulta em uma possível flexibilização ou 

relaxamento, por parte dos professores, das exigências pedagógicas necessárias ao 

cumprimento da formação integrada de nível médio dos alunos. Em sua opinião, 

esse fato compromete a qualidade de ambas as formações por parte do aluno: tanto 

a técnica quanto a geral.  

Sendo assim, o professor advoga pela “separação” entre formação geral e 

técnica, reforçando a perspectiva da dualidade na formação dos cidadãos, a qual, 

historicamente, vem sendo construída e reproduzida ao longo dos tempos em nosso 

país em conformidade com as desigualdades estruturais da sociedade.  
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(CUNHA, 1994, p. 31), ao discorrer sobre a persistência da escola excludente 

no país, em sua obra Educação, Estado e Democracia no Brasil, afirma que “a 

educação escolar brasileira é herdeira direta do sistema discriminatório da sociedade 

escravista sob dominação imperial”, cuja organização escolar montava-se em dois 

polos opostos: um destinado à formação das elites e outro destinado à formação da 

força de trabalho. 

Esse fato contribui para a compreensão de que não serão apenas mudanças 

do ponto de vista pedagógico, no âmbito da sala de aula, embora estas sejam 

fundamentais, as responsáveis pela transformação social requerida para a educação 

dos trabalhadores em geral, visto que a dualidade na educação corresponde a uma 

questão estrutural da própria sociedade de classes, intrínseca às relações sociais 

que se estabelecem no interior do sistema capitalista. Cabe, então, a pergunta: 

como chegar de fato à escola unitária? 

Considerando que o trabalho atual representa cada vez mais a síntese da 

complexificação da tecnologia através da ciência, tal fragmentação entre os saberes 

simboliza a contramão da ação da escola com relação ao mundo real. Segundo 

Kuenzer: 
A crescente cientifização da vida social e produtiva exige do cidadão 
trabalhador cada vez maior apropriação do conhecimento científico, 
tecnológico e político, desde que se pretenda resgatar a sua função de 
sujeito da história, uma vez que a simplificação que caracteriza o trabalho 
contemporâneo, é a expressão concreta da complexificação da tecnologia 
através da operacionalização da ciência. Ou seja, quanto mais se 
simplificam os processos produtivos, mais ciência incorporam, exigindo, 
mais conhecimento para a sua compreensão, controle e transformação 
(KUENZER, 2001, p. 138).  

De modo semelhante ao professor anterior, o professor 01 posiciona-se 

contrário à concepção do Ensino Médio Integrado por considerar que este “não 

funciona”. Para o docente, este “não seria o modelo ideal” para formação dos 

alunos. Ao mesmo tempo, demonstra conformidade quanto à educação profissional 

tanto na forma concomitante quanto na modalidade subsequente, ao considerar que, 

“dentro da realidade da Escola Técnica do Agreste”, aquilo que vem sendo proposto 

em termos de formação profissional, “funciona a contento”.  
Não funciona. [...]. Não seria o modelo ideal, na minha concepção, não é... 
Mas, dentro da realidade da Escola Técnica do Agreste, o que é proposto 
aqui é... vem funcionar a contento, não é?... [...]. (Prof 01 - Disc.: 
Metodologia Científica/ Gestão Ambiental) 

De forma contundente, a gestora da escola técnica coloca-se contrária, em 

seu depoimento, à concepção do Ensino Médio Integrado por considerar que nele há 
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uma “carga muito grande de disciplinas”, dificultando para os alunos o cumprimento 

das atividades de forma satisfatória. Ao mesmo tempo, considera como foco do 

Ensino Médio Integrado a aquisição de conhecimentos teóricos em detrimento da 

aquisição aos saberes teóricos/práticos da formação.  

Em sua fala, afirma que no integrado “é disciplina demais”, e que, portanto, 

“só fica nos conhecimentos”, (referindo-se aos saberes teóricos), que “eles (os 

alunos) não saem sabendo fazer” ao término dos cursos técnicos. Isso porque, de 

acordo com gestora, “é mais fácil você ministrar a parte teórica que a parte prática 

para os alunos”, pois “falta mão de obra” (professores qualificados). No entanto, 

segundo ela mesma “não é falta de responsabilidade no tocante à execução dos 

cursos técnicos (no ensino médio integrado)”, mas “a falta de preparo de mão-de-

obra” qualificada disponível, ou seja, de professores devidamente habilitados para a 

execução da formação técnica.  
Porque até hoje [...] quando [...] ia integrar o integrado, é disciplina demais. 
E o foco só fica nos conhecimentos. O fazer, eles não saem sabendo fazer. 
Então por isso que eu persisto... [...] mesmo ele tando integral integrado, ele 
não acontece. Porque chega, chega, chega, chega... dão uma disciplina, 
dão a outra, e, vão deixando por último... [...]. É, a falta de preparo de mão-
obra. Não é uma falta de responsabilidade para execução dos cursos 
técnicos. Aí é mais fácil se dá a aula teórica, falar sobre introdução ao 
turismo, direto. Do que você botar o menino na prática. Aí, a prática não 
acontece. Então eu persisto. Porque eu vi até hoje que, os cursos técnicos 
por onde eu já passei, eles só acontecem quando é alguém chegando e  
encostando. Ele sendo dado mesmo: concomitante ou subsequente. E é 
tanto, que, a própria LDB diz que esses cursos... a Lei e a LDB e a 5.154, 
que foi quem desvinculou ela, foi quem separou o técnico do médio. Ela 
dizia que você poderia fazer e acontecer: juntar SENAR, SENAC, SENAI e 
SESI. Por quê? Porque ela dizia: vocês dão a teoria, mas tragam alguém 
pra fazer a prática. Isso é concomitância. Na minha visão é concomitante ou 
subsequente. (Gestora da Escola Técnica). 

De forma contraditória, nem a fala do professor 03 nem a da gestora fazem 

menção à ampla carga de disciplinas e horas aula que também enfrentam os alunos 

do Ensino Médio Integral (da Escola de Referência em Ensino Médio - EREM 

Bezerros) ao cursarem, na Escola Técnica do Agreste, a educação profissional na 

forma concomitante. Vale salientar que, durante a realização das entrevistas alguns 

sujeitos discordaram da forma concomitante da educação profissional, sobretudo, 

por considerar que o modelo contribui para a exaustão dos alunos, especialmente, 

daqueles que cursam o ensino médio em tempo integral na escola de referência. 

Sobre essa questão, Ramos (2006) aponta que, cursando o ensino médio e o 

técnico concomitantemente, o aluno se submete à dupla jornada em condições 

precárias, o que contribui para o abandono dos cursos, provocando o efeito contrário 
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à suposta democratização preconizada pela reforma da educação média e 

profissional dos anos 90. 

A gestão da escola aproveita ainda para reafirmar sua opção pela forma 

concomitante e pela modalidade subsequente da educação profissional, alegando 

que, sob essas condições, a formação técnica de fato ocorre. E, de modo a ratificar 

sua posição, faz referência ao conteúdo da LBD 9.394/96 e do Decreto Nº 5.154/04, 

no tocante à oficialização da forma concomitante e subsequente da educação 

profissional.  

 Tais instrumentos oficiais são considerados símbolos tanto do retrocesso 

quanto da ruptura em termos da construção da proposta de educação integral no 

país. E, ao mesmo tempo, síntese momentânea da expressão das lutas dos diversos 

setores organizados da sociedade pelo controle da educação profissional no país, 

especialmente, por parte do setor privado.  

Para (KUENZER, 2001, p. 126), a finalidade da escola unitária, que une 

cultura e trabalho “é a formação de homens desenvolvidos multilateralmente, 

capazes de articular sua capacidade produtiva às capacidades de pensar, de 

estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige”. 

 A ênfase da Gestora pela forma concomitante da educação profissional 

decorre, sobretudo, do fato de compreender que esse formato oferece a 

possibilidade de o professor desenvolver no aluno as “competências” necessárias 

para o trabalho, visto que, nele, ter-se-ia mais facilidade em munir o aluno dos 

saberes práticos da área profissional para a qual esteja sendo preparado em virtude 

da maior possibilidade de acompanhar o desenvolvimento dos alunos.  

 Como diz a gestora: “tem que chegar alguém junto, que faça o concomitante 

ou o subsequente acontecer”. Numa clara referência à educação enquanto 

instrumentalização para o trabalho.  A concordância da gestão da escola com 

relação à forma concomitante e à modalidade subsequente da educação profissional 

consiste em franca oposição ao ensino médio integrado. 

 Para a gestão, a forma concomitante da educação profissional significa 

“alguém fazendo acontecer aquilo que nunca acontece no ensino médio integrado”. 

Isso porque, segundo sua experiência, há, geralmente, no ensino médio integrado, o 

rápido cumprimento das disciplinas teóricas. Tornando-se bastante difícil ou quase 

impossível o cumprimento das disciplinas de cunho técnico em virtude da escassez 
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de mão-de-obra qualificada para sua execução. E aproveita para ratificar o mérito da 

educação profissional da escola na forma concomitante, afirmando que ela tem 

cumprido seu papel, em virtude dos bons “resultados” obtidos pelos alunos no que 

se refere ao nível de “empregabilidade” após o término dos cursos técnicos.  
Bem, eu persisto nessa... concomitância. Segundo não só a LDB como 
várias experiências que já tive com escolas de educação profissional: 
auxiliar de cursos técnicos no antigo CERU. Quando eu fui diretora tinha um 
auxiliar de técnico em agropecuária e eu realmente via o peso que é o curso 
médio sem ser concomitante, certo: o médio, como educação profissional 
integrado [...]. O concomitante é alguém fazendo acontecer aquilo que 
nunca acontece quando eles estão no curso médio integrado integral, 
porque relegam. Sempre se relegou as disciplinas específicas dos cursos 
técnicos. Então tem que chegar alguém junto que faça o concomitante ou 
subsequente acontecer [...] e você veja, que todas escolas fazem isso... e 
quanto a gente faz, a coisa muda porque eles tem um resultado e a gente 
vai sentir, [...] ... (Gestão da Escola Técnica) 

 Conforme (FRIGOTTO, 2010c, p. 16), educação para a integralidade consiste 

em uma “formação humana que rompe com as dicotomias geral e específica, por um 

lado, e político e técnico ou educação básica e técnica por outro, heranças de uma 

concepção fragmentária e positivista de realidade humana”.  

 O depoimento a seguir expõe ainda a crença na ideia de que quanto mais 

separada a formação técnica da formação geral melhor para o rendimento dos 

alunos, o que demonstra uma preferência pela modalidade subsequente da 

educação profissional, além de uma visão de mundo bastante fragmentada.  
Veja, é... eu não acho que é uma forma errada não... mas eu acho que 
deveria ser feito uma coisa a cada vez, sabe. Porque nos somos seres 
humanos e somos aptos a falhas. Você sabe que passar o dia inteiro num 
escola não é fácil. Não é fácil... Então... é necessário no meu ver, não é, 
como professor, que houvesse essa separação. Eu não vejo assim: que não 
possa ser feito tá, eu creio que pode. Mas eu acho que a excelência do 
trabalho fica complicado.  No final há um comprometimento, é... com relação 
a isso. Porque não é a mesma coisa de você está apenas centrado em ser 
um técnico, em fazer, em aparecer, em ir pra o mercado de trabalho. Não é 
a mesma coisa. Porque eles estão preocupados com o vestibular. Eles 
estão preocupados com outras disciplinas durante o dia. Com outros 
trabalhos que tem que ser feitos...  Então aí, eles recebem exigência de dois 
polos e isso é muito difícil administrar, principalmente pra cabeça de um 
adolescente, não é? Então, eu acho que deveria ser separado. Não, que 
junto, não possa ser feito. Mas eu creio que acaba comprometendo. No final 
do curso técnico, digamos que ele não é um técnico 100% porque ele não 
se dedicou apenas a ser um técnico: a fazer, a dizer eu quero, eu faço. Não. 
Mas alguns se preocupam muito com o diploma... (Prof 03 - Disc.: 
Informática Aplicada) 

A fala acima demonstra uma polarização da opção dos alunos entre a decisão 

pela preparação para o vestibular e a formação para o trabalho. Esse fato dá em 

virtude da fragilidade da oferta de uma Educação Integral.  
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 Os professores 07, 09 e 10 também evidenciaram preferência pela 

modalidade subsequente em termos de educação profissional. 

 Segundo alguns dos entrevistados, a forma concomitante da educação 

profissional dificulta a realização de uma formação técnica mais sólida por parte dos 

alunos pelo fato de estes ainda não dominarem os conhecimentos da base geral 

necessários à formação profissional. Expressam ampla defesa à oferta da educação 

profissional na forma subsequente, o que vem reforçar, ao mesmo tempo, a ideia de 

que uma formação profissional consistente requer uma sólida formação geral, 

embora não atente para a necessidade da simultaneidade das formações.  

 Para o professor número 10, deve apenas existir a educação profissional de 

nível médio na modalidade subsequente com a total extinção da oferta da forma 

concomitante da educação profissional ao Ensino Médio. 

 Kuenzer apud Ney (2006) alerta para o fato de que, com a separação entre 

formação geral e técnica, esta última passa a ser um complemento da educação 

básica e que o aluno tem de fazer os dois cursos para receber o diploma, estratégia 

que rompe com a possibilidade de o sujeito, aluno do ensino médio, obter uma 

formação geral e técnica consistente ao longo da formação de nível médio.  

 Embora o professor 10 não demonstre um claro movimento em defesa do 

Ensino Médio Integrado propriamente dito, sugere que a forma concomitante deveria 

“migrar” para o ensino médio regular. Assim, simboliza um ensaio para uma possível 

convergência com a perspectiva político-filosófica no sentido de uma educação 

integral.   
Eu acho muito proveitoso pra o aluno, é... porque ele vai tá assim, 
atualizado,..., [...]. Como eu entendi melhor agora, eu acho que, talvez não 
seja tão proveitoso. Eu disse no começo que era proveitoso, mas talvez não 
seja. Já começo a analisar de forma diferente..., Eu acho que devia ser 
separado: o técnico, técnico mesmo. E, esse concomitante, continuar com o 
ensino normal como antigamente, não é, [...]. Eu não acho proveitoso não. 
Eu acho ruim. Eu acho que fica muito é... vago. Vago não, dividido, as 
coisas. Entendeu? Você nem aprende muito uma coisa nem aprende muito 
outra coisa, principalmente pra parte técnica... [...] começa a misturar... aí 
fica meio...  Eu acho que deveria o médio, médio e o técnico, técnico. E não 
existir o concomitante não. Quando surgiu o concomitante, o aluno nem faz 
bem feito o médio nem o concomitante. Entendeu? Eu vejo dessa forma 
porque a gente sabe que, quem cria essas formas de ensino são pessoas 
que tem um alto nível, num posso nem discutir isso... (Prof 10 – Disc.: 
Elementos de Projetos de Arquitetura) 

 De modo semelhante ao posicionamento do professor anterior, o docente 07 

defende a ideia do ensino técnico na modalidade subsequente, mas como uma 

extensão do Ensino Médio, pois considera o aluno da modalidade subsequente mais 
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apto ao domínio dos aspectos técnicos da formação profissional supostamente pelo 

fato de já ter consolidado os conhecimentos da base geral, necessários à 

apropriação dos conhecimentos técnicos.     
Eu acho que seria separado.  Você terminava o Ensino Médio e após o 
terceiro ano [...] você já começava com ele. Ou... Ou, você continuaria no 
terceiro ano, e, você pegaria, ao invés de terminar no terceiro ano, você 
continuaria no terceiro ano e faria o quarto ano. Eu acho que seria bem 
melhor, porque aí você já teria bem uma ideia... (Prof. 07 - Disc.: Elétrica )  

Na sequência, o professor 09 enfatiza a importância dos cursos técnicos 

subsequentes como uma alternativa à formação de nível superior para aqueles que 

buscam uma vaga no mercado de trabalho, tendo em vista serem os “cursos mais 

rápidos do que uma graduação”, possibilitando mais rapidamente o acesso do aluno 

ao mercado de trabalho, ou seja, uma perspectiva compensatória ou complementar 

da educação profissional, conforme podemos observar abaixo: 
[...] eu acho que é interessante essa questão. Essa parte do, do curso 
técnico à noite, é muito interessante pra aqueles alunos que realmente já 
terminaram o seu segundo grau, que tão buscando se introduzir no mercado 
de trabalho. São cursos mais rápidos do que uma graduação... (Prof 09 – 
Disc.: Recepção e Reservas de Hotéis) 

Importa, contudo, dizer que a formação média ocupa papel fundamental 

dentro de uma perspectiva de formação integral dos sujeitos, em especial, da 

preparação para o trabalho, no contexto da sociedade contemporânea, que 

apresenta, entre outros aspectos, um complexo e dinâmico mundo do trabalho. 

Dessa forma, não pode ser qualquer tipo de educação a ser posta para a 

etapa, mas uma educação que garanta a plena formação dos sujeitos e ao mesmo 

tempo, possa se tornar um instrumento de luta e transformação social. Nesse 

sentido, Frigotto et al. (2005b) questionam até que ponto o projeto de 

desenvolvimento social e econômico do país se contrapõe ou se adapta a lógica da 

divisão internacional do trabalho, a qual: 
[...] reduz os trabalhadores a fatores de produção e, em razão disso, torna 
sua formação um investimento em “capital humano”, psicofísica e 
socialmente adequado à reprodução ampliada do capital. (FRIGOTTO et al, 
2005b, p.1104). 

Deluiz aponta para uma proposta de formação humana na perspectiva da 

politecnia, a qual deve expressar a unidade entre a base geral, técnico-profissional e 

política dos sujeitos, possibilitando sua atuação consciente numa sociedade 

excludente e desigual rumo a uma nova sociabilidade. 
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[...] a síntese dialética entre formação geral, formação profissional e 
formação política, promovendo o espírito crítico no sentido de uma 
qualificação individual e do desenvolvimento autônomo e integral dos 
sujeitos como indivíduos e atores sociais, possibilitando não só sua 
inserção, mas a compreensão e o questionamento do mundo tecnológico e 
do mundo sociocultural que os circundam (DELUIZ,1996a, p. 120).  

Nesse sentido, (FRIGOTTO, 2010c, p. 74) afirma que a formação politécnica 

é a capaz de responder a essa perspectiva de formação humana, pois, visa 

“desenvolver os fundamentos das diferentes ciências que facultem aos jovens a 

capacidade analítica tanto dos processos técnicos que engendram o sistema 

produtivo quanto das relações sociais que regulam o controle e o destino da riqueza 

produzida”.  

Ou seja, conforme o autor, não se trata de uma relação, pois, linear com o 

mercado de trabalho, mas mediada, sem o que não se cumprem os dois imperativos: 

de justiça social e de acompanhamento das transformações técnico-científicas do 

mundo do trabalho, visto que, uma educação unitária, politécnica, constitui um direito 

de todos e pressuposto indispensável à efetivação da cidadania e democracia.  

No entanto, Kuenzer (2001) destaca que concretizar a politecnia enquanto 

conteúdo da escola única de nível médio tem sido o grande motivo da discussão e 

que, nos últimos anos, pouco se tem avançado nesse sentido. Segundo a autora, o 

tema merece estudos e discussões mais aprofundadas.  

Para (FRIGOTTO, 1991, p. 272), “a questão da formação politécnica está 

posta hoje no plano teórico e no prático como expressão das relações de força, 

relações hegemônicas que se dão no plano material e político-ideológico”.  

Diante do atual cenário social e educativo desagregador posto pela luta entre 

capital e trabalho, torna-se de fundamental importância avançar cada vez mais o 

debate e o aprofundamento teórico e histórico-crítico acerca da unidade da formação 

rumo ao resgate imprescindível do homem enquanto sujeito da história na 

sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que nossos questionamentos iniciais de investigação quanto à 

concepção de educação profissional, que fundamenta a atuação da Escola Técnica 

do Agreste, foram em grande parte, respondidos ao logo da construção deste 

estudo.  

Buscamos realizar um aprofundamento teórico sobre a política de educação 

profissional, a fim de subsidiar nossas análises em relação à formação técnica de 

nível médio da Escola Técnica do Agreste. Esse empreendimento possibilitou-nos 

um aprofundamento no universo da Política de Educação Profissional do País a 

partir de uma melhor compreensão dos embates, contradições e dos determinantes 

econômicos, político-ideológicos e sociais em que a educação se encontra inserida.  

A Escola Técnica do Agreste é uma entidade fruto do Programa de Melhoria e 

Expansão da Educação Profissional (PROEP), da década de 90, este idealizado e 

implementado durante o período das reformas neoliberais protagonizadas na gestão 

do presidente Fernando Henrique Cardoso em atendimento aos ajustes requeridos 

pelos organismos multilaterais no âmbito do Estado brasileiro, especificamente, na 

política de educação de nível médio e profissional. Nesse período, foram 

implementadas medidas adequacionistas aos ditames do capital internacional, do 

ponto de vista econômico, social e político, por parte do Estado brasileiro.  

A execução do PROEP objetivou estimular a expansão da rede de educação 

profissional do país por meio do financiamento de recursos através do MEC/BID 

para construção e adequação de escolas técnicas de nível médio e de qualificação 

profissional do Segmento Comunitário, porém de modo apartado da educação geral, 

exclusivamente, com oferta da educação profissional na forma concomitante e na 

modalidade subsequente.  

Esse programa se concretizou graças à publicação do Decreto 2.208/97, o 

qual oficializou a desarticulação da educação profissional à etapa do ensino médio 

no país, tornando-se, assim, um marco da imposição das reformas neoliberais ao 

Estado, na década de 90. Basicamente, através desse decreto o Estado brasileiro 

condicionou e promoveu a reforma da Educação Profissional em consonância com 

os ajustes neoliberais postos para o país, cumprindo, por meio da implantação de 
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medidas focais e de descentralização da educação, o estabelecido pelos 

organismos de financiamento internacionais.  

Essa ação decorreu em conformidade com os princípios da 

desregulamentação, descentralização e flexibilização conferidos pela referida 

reforma à educação brasileira, em especial à educação profissional. Além disso, 

colaborou, diretamente para a mercantilização da educação profissional no país, 

tendo em vista a impossibilidade da oferta do Ensino Médio Integrado no âmbito do 

Estado, assim como delegando aos cidadãos a responsabilidade por sua formação 

profissional.  Segundo (OLIVEVEIRA, 2003, p. 54), em decorrência dessas medidas, 

“a grande maioria da educação profissional no Brasil está no âmbito da iniciativa 

privada”. 

O estudo sobre a formação técnica de nível médio na Escola técnica do 

Agreste, levando em consideração o contexto da Política de Educação Profissional, 

contribuiu decisivamente para reforçar o nosso entendimento quanto à 

predominância de um sistema de educação dicotômico, historicamente construído, 

com base na dualidade estrutural social, pautado na aceitação implícita da suposta 

possibilidade da ocorrência de uma sólida formação profissional dos sujeitos, de 

modo dissociado de uma sólida formação geral.  

A investigação revelou que, embora os documentos oficiais que contêm os 

objetivos, as finalidades, as orientações teórico-metodológicas e as diretrizes 

curriculares gerais da educação nacional preconizassem a integralidade na 

formação de nível médio por meio da articulação entre formação geral e técnica, 

constatamos que, na prática pedagógica dos professores entrevistados, as 

abordagens, estratégias e procedimentos pedagógicos ratificam a ênfase na 

separação entre o “pensar e o fazer”, junto aos alunos, no chão da escola.                                   

Este estudo contribuiu também para o entendimento de que a mudança 

requerida no âmbito social prescinde da transformação da perspectiva pedagógica 

no interior das escolas, mas, sobretudo, da superação das relações sociais 

desiguais que a sustentam.  

No que se refere à caracterização, organização e funcionamento da escola 

investigada, levando-se em consideração o contexto da educação profissional 

brasileira, pudemos observar a influência do viés neoliberal, marcadamente 

economicista e adequacionista, expresso nas diretrizes, princípios e fins postos para 
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a educação profissional da escola, contidos em seu Projeto Político Pedagógico e no 

Regimento Interno da instituição, em consonância com os marcos regulatórios legais 

da política de educação no país, ou seja, em ampla conformidade com os ditames 

das agências internacionais de financiamento.  

Não podemos deixar de considerar que a ação de formação profissional 

realizada pela Escola Técnica do Agreste contribui para a expansão da oferta da 

educação profissional à população da região do agreste pernambucano, 

especialmente, em se tratando dos alunos oriundos do Ensino Médio da rede pública 

de ensino. Isso representa uma eficácia, mesmo que parcial, da política neoliberal 

para o setor educacional no país.  

Pudemos verificar que o projeto de formação citado pauta-se na pedagogia 

das competências, as quais balizam a totalidade das abordagens pedagógicas e 

processos avaliativos da escola, fato que impõe um viés mercantilista à proposta de 

formação da escola, por estar diretamente relacionada à perspectiva adequacionista 

da educação dos sujeitos aos ditamos do mercado de trabalho, tendo em vista as 

exigências atuais, posta à sua formação.  

No entanto, evidenciamos dois aspectos considerados importantes a 

destacar: o primeiro deles refere-se ao fato de que a estratégia do trabalho 

pedagógico a partir das competências apenas realiza uma aproximação da prática 

pedagógica de sala de aula com a prática social do trabalho, mesmo quando 

realizada em ambientes educativos com um bom aparato para o desenvolvimento 

das competências nas diferentes áreas profissionais.  

Destaque-se ainda o fato de a adesão à pedagogia das competências por 

parte da escola refletir o nível de desintegração do ensino, reduzido ao 

desenvolvimento de competências e habilidades voltadas à execução de 

determinada tarefa, dissolvendo assim o aspecto da integralidade da formação 

humana. Decorre daí a seguinte questão: como realizar a formação profissional 

requerida no contexto da sala de aula?  

O segundo aspecto diz respeito à ausência de domínio epistemológico dos 

sujeitos entrevistados quanto aos pressupostos político-pedagógicos da Pedagogia 

das Competências, algo que demonstra o nível de exteriorização do domínio teórico-

prático do professor com relação à sua própria prática pedagógica e 

profissionalização.  
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Fica também evidente, em nosso estudo, o caráter reducionista da proposta 

de formação profissional da escola, uma vez que se analisa a formulação e 

organização curricular, tendo em vista esta se basear na modularização e 

organização disciplinar, o que contribui para o agravamento da flexibilização, 

segregação, compartimentação do currículo, consequentemente, do agravamento da 

separação da unidade de formação entre pensamento e ação na prática educativa 

junto aos sujeitos.  

Essa dualidade é recorrente na proposta da escola, visto que os docentes não 

participam da formação e organização curricular, o que os impossibilita, de certa 

forma, um amplo acesso ao processo dialético de construção do conhecimento, e, 

consequentemente, de um maior domínio da prática pedagógica.  

Outro aspecto saliente em nossas análises é o referente ao currículo da 

escola investigada no que diz respeito, particularmente, aos critérios de seleção e de 

organização curricular serem amplamente baseados na adequação às demandas de 

formação para o mercado. Isso decorre não como uma mera forma de atualização, 

mas, sobretudo, como um recurso ou estratégia de adequação e subordinação 

educacional aos ditames do mercado, já que visa ajustar seus currículos, 

exclusivamente, no sentido do que está sendo requerido pelo setor produtivo.  

Todos os cursos técnicos da escola são constituídos de módulos com e sem 

terminalidade definida. Em todos eles são referendados os pressupostos teórico-

metodológicos da contextualização, interdisciplinaridade e flexibilização curricular, 

embora estes não tenham sido, de fato, amplamente diagnosticados por nós no 

contexto da prática pedagógica dos professores durante a investigação. Essas 

práticas, identificadas na nossa investigação, evidenciam uma ênfase na diversidade 

de estratégias de ensino como uma forma de motivação à participação e à 

permanência dos alunos na escola. Verificamos, ainda, uma grande fragmentação 

na abordagem dos conteúdos da base geral e técnica.  

Deixamos também aqui registrado que a visão dos sujeitos do campo de 

pesquisa com relação ao pressuposto pedagógico da integração verificou-se 

bastante diversa, e demonstrou também a ausência de domínio epistemológico 

quanto ao referido processo. O aspecto pedagógico da integração foi comparado à 

ideia de reforço ou nivelamento por boa parte dos sujeitos, bem como expresso na 

perspectiva de independência entre as formações geral e técnica e, ainda, enquanto 
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ideia de justaposição entre os saberes, no âmbito do currículo da escola. Isso nos 

leva a crer que, de fato, o processo da articulação não ocorre em sua plenitude no 

interior dos cursos técnicos da escola em decorrência das questões detectadas.  

Um fato que chama a atenção neste ponto diz respeito à ausência de 

integração entre os professores do Ensino Médio e os da educação profissional, no 

âmbito da escola técnica, tendo em vista essas unidades dividirem o mesmo espaço 

físico (Escola de Referência em Ensino Médio e Escola Técnica do Agreste), ainda 

que com projetos pedagógicos distintos, o que, certamente, não impediria uma ação 

conjunta, planejada e articulada entre os professores dessas instituições, 

especialmente, no que se refere aos cursos técnicos na forma concomitante, 

sobretudo pelo fato de as instituições manterem alguns professores em comum.  

Já no que se refere à perspectiva integradora da formação humana, no 

âmbito da sala de aula, especialmente com relação ao Ensino médio Integrado 

enquanto proposta de rompimento com a dualidade posta para a etapa de nível 

médio, as visões dos sujeitos foram bastante diferenciadas.  Observou-se aí um fato 

curioso durante a realização das entrevistas: alguns sujeitos, após questionarem e 

terem sido devidamente informados acerca da concepção político-filosófica do 

Ensino Médio Integrado, mostraram-se extremamente favoráveis, ainda que na 

tentativa implícita de reduzi-lo à profissionalização ou ampliação da oportunidade de 

orientação vocacional dos alunos em seus depoimentos. 

Também se fez presente em nossas análises o grupo de sujeitos que se 

mostraram amplamente favoráveis à educação profissional em sua forma 

concomitante. Outro grupo defendeu a modalidade subsequente da educação 

profissional, em virtude de congregarem a ela maior eficiência quanto à formação 

técnico-profissional, uma forma de oportunizar ao aluno uma formação profissional, 

além de garantir um menor índice de interrupção à preparação para o vestibular. Em 

outro momento, houve concordância dos sujeitos com relação ao Médio Integrado, 

desde que voltado àqueles que vivem do trabalho, o que demonstra uma clara ideia 

da formação profissional atrelada à perspectiva de classe.  

Esses pontos de vistas nos fizeram refletir sobre o ideal de escola unitária 

defendido por pensadores como Gramsci, Nosella, Machado, Frigotto, Kuenzer, 

Ciavatta, Ramos, Oliveira, entre outros, os quais contribuem para a formação de 



162 
 

 

 

uma consciência crítica a cerca da urgente necessidade de uma educação integral, 

sobretudo, para a classe trabalhadora e seus filhos.   

Concluímos reforçando as ideias de Mészáros (2008), de que, embora a 

mudança necessária no âmbito social não dependa única e exclusivamente da 

educação, essa se faz imprescindível ao projeto de sociedade qualitativamente 

melhor e ainda não atingido, mas, que no contexto da contradição posta pelos 

embates travados entre capital e o trabalho, certamente já se faz a caminho.  
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APÊNDICE – 01 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA DO 
AGRESTE EM BEZERROS – PE 

 
SOBRE O SUJEITO 
Formação acadêmica: 
Experiência profissional, em especial, na docência: 
Tempo que está à frente dos cursos técnicos da Escola Técnica do Agreste: 

Principais atribuições da função: 

 

SOBRE O OBJETO DE ESTUDO 
 

Fundamentos Político-pedagógicos que Orientam as Ações de Educação 
Profissional da Escola Técnica do Agreste PE 

 
1- Quais são os princípios básicos que fundamentam as ações de educação 

profissional, desenvolvidas pela Escola Técnica do Agreste, em Bezerros? Você se 

identifica com estes princípios? Por quê?  

2- A escola trabalha a partir da pedagogia das competências? 

3-Qual sua opinião sobre o ensino por competências?  

4-Como é realizada a formação continuada dos professores da escola para o 

trabalho com a pedagogia das competências? 

5-Para você, quais resultados têm sido verificados após o término dos cursos 

técnicos pelos alunos desta escola? E como está a aceitação do aluno da Escola 

Técnica do Agreste no mercado?  

6-Como a Escola Técnica do Agreste está procedendo para atender às demandas 

do mercado? 

7-Como você avalia a qualidade dos cursos profissionalizantes ofertados pela Escola 

Técnica do Agreste? 

 
Referencial Teórico-metodológico das Ações de Educação Profissional da 

Escola Técnica do Agreste PE 
 

8-Quais são as metodologias mais utilizadas pelos professores nas turmas dos 

cursos técnicos de nível médio da escola e quais são as orientações dadas em 

termos das abordagens formativas? 
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9- O que se busca no processo de avaliação dos alunos e como o mesmo é 

realizado na escola? 

 

Bases Teóricas da Organização Curricular dos Cursos Técnicos da Escola 
Técnica do Agreste PE 

 
10-Qual a sua opinião sobre a atual organização modular do currículo dos cursos 

técnicos da escola?  

11-No seu ponto de vista, quais os principais critérios de seleção de conteúdos 

privilegiados na construção das propostas curriculares dos cursos técnicos de nível 

médio da escola?  

12-Você participou da seleção e organização de conteúdos a serem abordados nos 

cursos técnicos? 

13- Qual sua opinião sobre a articulação entre formação geral e a formação técnica 

dos alunos? Como você acha que isso deveria ocorrer na escola (currículo, práticas, 

articulação entre docentes etc...)? 

14-Em que medida o currículo escolar contempla aspectos da formação técnica e da 

formação geral dos alunos nos cursos técnicos ofertados? 

15-Para você o currículo escolar destinado à formação dos alunos nesta escola 

articula a formação geral e técnica dos alunos? 

16-Para você como vem ocorrendo articulação entre os cursos técnicos ofertados 

pela escola e o Ensino Médio? Explique. 

17-Como se dá o estágio dos alunos e a avaliação destes nos cursos técnicos? 

18-Há flexibilidade curricular e atualização permanente dos currículos? 

19-Está sendo feita a atualização do perfil e das competências? Quais mecanismos 

foram criados para fazer essa atualização e como você participa? 

 

A Formação Técnica de Nível Médio da Escola Técnica do Agreste X 
Concepção de Educação Integral  

 
20-Os professores dos cursos técnicos dialogam com os professores do Ensino 

Médio Regular, na forma concomitante? 

21-Qual a sua opinião sobre a formação concomitante da Educação Profissional?  

22-O que você acha da proposta do Ensino Médio Integrado?  
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APÊNDICE - 02  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA 
ESCOLA TÉCNICA DO AGRESTE EM BEZERROS - PE 

 
SOBRE O SUJEITO 
 

Formação acadêmica: 
Experiência profissional, em especial, na docência: 
Tempo que coordena os Cursos Técnicos da Escola Técnica do Agreste: 

Principais atribuições da função: 

 

SOBRE O OBJETO DE ESTUDO 
 

Fundamentos Político-pedagógicos que Orientam as Ações de Educação 
Profissional da Escola Técnica do Agreste PE 

 
1- Quais são os princípios básicos que fundamentam as ações de educação 

profissional, desenvolvidas pela Escola Técnica do Agreste, em Bezerros? Você se 

identifica com estes princípios? Por quê?  

2- A escola trabalha a partir da pedagogia das competências? 

3-Qual sua opinião sobre o ensino por competências?  

4-Como é realizada a formação continuada dos professores da escola para o 

trabalho com a pedagogia das competências? 

5-Para você, quais resultados têm sido verificados após o término dos cursos 

técnicos pelos alunos desta escola? E como está a aceitação do aluno da Escola 

Técnica do Agreste no mercado?  

6-Como a Escola Técnica do Agreste está procedendo para atender às demandas 

do mercado? 

7-Como você avalia a qualidade dos cursos profissionalizantes ofertados pela Escola 

Técnica do Agreste? 
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Referencial Teórico-metodológico das Ações de Educação Profissional da 
Escola Técnica do Agreste PE 

 
8-Quais são as metodologias mais utilizadas pelos professores nas turmas dos 

cursos técnicos de nível médio da escola e quais são as orientações dadas em 

termos das abordagens formativas? 

9- O que se busca no processo de avaliação dos alunos e como o mesmo é 

realizado na escola? 

 

Bases Teóricas da Organização Curricular dos Cursos Técnicos da Escola 
Técnica do Agreste PE 

 
10-Qual a sua opinião sobre a atual organização modular do currículo dos cursos 

técnicos da escola, em que você ministra aulas?  

11-No seu ponto de vista, quais os principais critérios de seleção de conteúdos 

privilegiados na construção das propostas curriculares dos cursos técnicos em que 

você leciona?  

12-Você participou da seleção e organização de conteúdos a serem abordados nos 

cursos em que ministra aulas? 

13- Qual sua opinião sobre a articulação entre formação geral e a formação técnica 

dos alunos? Como você acha que isso deveria ocorrer na escola (currículo, práticas, 

articulação entre docentes etc...)? 

14-Em que medida o currículo escolar contempla aspectos da formação técnica e da 

formação geral dos alunos nos cursos técnicos ofertados? 

15-Para você o currículo escolar destinado à formação dos alunos nesta escola 

articula a formação geral e técnica dos alunos? 

16-Para você como vem ocorrendo articulação entre os cursos técnicos ofertados 

pela escola e o Ensino Médio? Explique. 

17-Como se dá o estágio dos alunos e a avaliação destes nos cursos técnicos, 

preteridos, em que você ministra aulas? 

18-Há flexibilidade curricular e atualização permanente dos currículos? 

19-Está sendo feita a atualização do perfil e das competências? Quais mecanismos 

foram criados para fazer essa atualização e como você participa? 

 

 



174 
 

 

 

A Formação Técnica de Nível Médio da Escola Técnica do Agreste X 
Concepção de Educação Integral  

 
20-Os professores dos cursos técnicos dialogam com os professores do Ensino 

Médio Regular, na forma concomitante? 

21-Qual a sua opinião sobre a formação concomitante?  

22-O que você acha da proposta do Ensino Médio Integrado?  
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APÊNDICE - C  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES DA ESCOLA TÉCNICA DO 
AGRESTE EM BEZERROS - PE 

 
SOBRE O SUJEITO 
Formação acadêmica: 
Experiência profissional, em especial, na docência: 
Tempo que leciona nos cursos técnicos da Escola Técnica do Agreste: 

Disciplina(s) que ministra nesta escola nos cursos técnicos/turmas: 

 

SOBRE O OBJETO DE ESTUDO 
 

Fundamentos Político-pedagógicos que Orientam as Ações de Educação 
Profissional da Escola Técnica do Agreste PE 

 
1- Quais são os princípios básicos que fundamentam as ações de educação 

profissional, desenvolvidas pela Escola Técnica do Agreste, em Bezerros? Você se 

identifica com estes princípios? Por quê?  

2- A escola trabalha a partir da pedagogia das competências? 

3-Qual sua opinião sobre o ensino por competências?  

4- Como você se sente trabalhando a partir da pedagogia das competências?  

5-Você recebeu alguma formação para trabalhar a partir da Pedagogia das 

Competências? 

6-Para você, quais resultados têm sido verificados após o término dos cursos 

técnicos pelos alunos desta escola? E como está a aceitação do aluno da Escola 

Técnica do Agreste no mercado?  

7-Como a Escola Técnica do Agreste está procedendo para atender às demandas 

do mercado? 

8-Como você avalia a qualidade dos cursos profissionalizantes ofertados pela Escola 

Técnica do Agreste? 

 
Referencial Teórico-metodológico das Ações de Educação Profissional da 

Escola Técnica do Agreste PE 
 

9-Quais são as metodologias utilizadas por você nas turmas dos cursos técnicos em 

que ministra aulas? 
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10- O que se busca no processo de avaliação dos alunos e como ela é realizada? 

 

Bases Teóricas da Organização Curricular dos Cursos Técnicos da Escola 
Técnica do Agreste PE 

 
11-Qual a sua opinião sobre a atual organização modular do currículo dos cursos 

técnicos da escola, em que você ministra aulas?  

12-No seu ponto de vista, quais os principais critérios de seleção de conteúdos 

privilegiados na construção das propostas curriculares dos cursos técnicos em que 

você leciona?  

13-Você participou da seleção e organização de conteúdos a serem abordados nos 

cursos em que ministra aulas? 

14- Qual sua opinião sobre a articulação entre formação geral e a formação técnica 

dos alunos? Como você acha que isso deveria ocorrer na escola (currículo, práticas, 

articulação entre docentes etc...)? 

15-Em que medida o currículo escolar contempla aspectos da formação técnica e da 

formação geral dos alunos nos cursos técnicos ofertados? 

16-Para você o currículo escolar destinado à formação dos alunos nesta escola 

articula a formação geral e técnica dos alunos? 

17-Para você como vem ocorrendo articulação entre os cursos técnicos ofertados 

pela escola e o Ensino Médio? Explique. 

18-Como se dá o estágio dos alunos e a avaliação destes nos cursos técnicos, 

preteridos, em que você ministra aulas? 

19-Há flexibilidade curricular e atualização permanente dos currículos? 

20-Está sendo feita a atualização do perfil e das competências? Quais mecanismos 

foram criados para fazer essa atualização e como você participa? 

 

A Formação Técnica de Nível Médio da Escola Técnica do Agreste X 
Concepção de Educação Integral  

 
21-Os professores dos cursos técnicos dialogam com os professores do Ensino 

Médio Regular, na forma concomitante? 

22-Qual a sua opinião sobre a formação concomitante?  

23-O que você acha da proposta do Ensino Médio Integrado?  
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ANEXO 
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