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RESUMO 

 

 Este estudo tem por objetivo investigar as implicações da reforma da 

educação profissional dos anos 90 no Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Pernambuco através da ótica dos seus gestores e docentes. 

Como fonte de pesquisa, utilizamos a nova legislação para a educação 

profissional, os documentos oficiais produzidos pela instituição para 

implementação da reforma e os depoimentos dos docentes e gestores do 

CEFETPE. Buscamos confrontar as diretrizes presentes no discurso 

documental e a realidade vivenciada no chão da escola através da ótica dos 

sujeitos entrevistados, chegando às seguintes conclusões: 1. O processo de 

cefetização da ETFPE em CEFETPE deu-se por força política, sem atender às 

exigências legais, como também o corpo diretivo responsável não se 

instrumentalizou nem de um planejamento estratégico, nem de um projeto 

político pedagógico; 2. A separação da educação geral do ensino técnico 

sofreu forte resistência por parte dos docentes conduzindo à perda da 

identidade da escola, como também à perda da qualidade tanto do ensino 

técnico como do ensino médio; 3. A tentativa de introdução de um novo perfil 

pedagógico através do ensino modular e por competência não se 

institucionalizou em conformidade com a nova lei, ora por questões 

administrativas, ora por questões pedagógicas. No cômputo geral, concluímos 

que a reforma resultou numa total desestruturação no chão da escola. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional, Reforma Educacional, Competência, 

Ensino Modular, Educação Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
  This study aims at investigating the implications of the professional 

education reform at the Federal Center of Technological Education of 

Pernambuco, which took place during the 90s, by taking as reference the point 

of view of its managers and teachers. The following sources of information have 

been used during the survey: the new legislation for professional education in 

Brazil; the official documents available at the institution related to the 

implementation of the reform; and the statements of those teachers and 

managers from CEFETPE interviewed by the researcher. The cross-referencing 

of the interviewees´ statements recorded in the interviews with the guidelines 

stated in both legal and institutional documents have led us to the following 

conclusions: 1. The process which turned the Federal Technical School of 

Pernambuco into a Federal Center of Technological Education of Pernambuco - 

term coined “cefetização”-  was supported by political forces, exempting the 

institution from complying with legal demands in order to acquire this new 

status; moreover, the directors in charge of the process did not equip 

themselves with either an strategic plan or a political pedagogical project; 2. 

The separation between general and technical education aroused strong 

resistance from teachers leading not only to the loss of the school identity but 

also to the loss of quality in both technical and general education at high school 

level; 3. The attempt to introduce a new pedagogical profile through modular 

teaching and competence-based criterion failed to fulfil the requirements 

established by the new law due to either/both administrative or/and pedagogical 

hindrance. All things considered, it is possible to conclude that  the process of 

reform implementation at CEFETPE  has resulted in the entire disintegration  of 

the “school floor”. 

Key-word: Professional education, technical education, competence-based 

education, modular teaching, education reform. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Estamos inseridos num contexto sócio-político-econômico que não mais 

encontra limites em barreiras geográficas, mas que se manifesta através de 

relações potencializadas pela tecnologia com base na microeletrônica, as quais  

aproximam e distanciam, povos, países e pessoas, de acordo com suas 

condições de acompanhar ou não os interesses do capital. 

 Dito de outra forma, o capital, em mais uma odisséia por maiores taxas 

de lucro, globalizou as relações sociais, políticas e principalmente econômicas, 

ao mesmo tempo em que vem criando um abismo sem precedentes entre os 

globalmente pobres e os globalmente ricos. 

Tal desigualdade de poder no interior das relações decorrentes da 

globalização é apresentada por Santos (2002) da seguinte maneira: os efeitos 

dominantes apresentam um movimento expansivo, como a “macdonaldilização” 

das cadeias de fast food (localismo globalizado), enquanto os dominados 

participam de forma subalterna, retrativa e desintegradora (globalismo 

localizado). 

 Segundo Antunes (1999), esta capacidade ilimitada de expansão do 

capital configurou-se num movimento incontrolável, exigindo a ampla 

adaptação de tudo e de todos para atender à nova conjuntura como algo 

inerente ao próprio processo de acumulação, portanto inquestionável e 

dogmático. 



 

 Se foram demandados ajustes ao ser humano, a educação não ficou de 

fora. Inicialmente, ela foi chamada a participar desta nova conjuntura 

assumindo um caráter economicista, ou seja, quanto mais desenvolvesse 

habilidades intelectuais e comportamentais, geradoras de capacidades de 

trabalho, melhor estaria cumprindo o seu papel social. Nestas circunstâncias, 

maior instrução significava maior produtividade. Fundamentada na Teoria do 

Capital Humano, a educação passou a ser o maior argumento para justificar e 

“explicar economicamente as diferenças de capacidade de trabalho e, 

conseqüentemente, as diferenças de produtividade e renda” (FRIGOTTO, 

2001b, p. 40). 

Este mais novo ideário educacional chegou ao Brasil nos anos 70 

através das agências multilaterais de financiamento (CINTERFOR, CEPAL, 

OREALC, etc) encaixando novos conhecimentos e atitudes (traços cognitivos e 

comportamentais) em cursos de formação profissional. 

 No entanto, a lógica que defendia maior instrução-maior produtividade, 

desconsiderava as transformações no contexto sócio-econômico mundial: os 

efeitos da reestruturação produtiva com a crise do capitalismo no final do 

século XX; o enfraquecimento dos Estados-Nação como resultado da 

globalização; e os avanços tecnológicos com base na microeletrônica 

colocados em função dos interesses do capital, possibilitando o crescimento da 

produtividade, sem necessariamente gerar emprego. 

 A passagem de um modo de produção rígido, taylorista/fordista, para 

outro de acumulação flexível (HARVEY, 1996), juntamente com as 

transformações na ordem social planetária que acabamos de descrever, 

permitiu o aumento da produtividade sem um reflexo direto na oferta de postos 



 

de trabalho. Desta forma, criou-se um novo cenário onde se vivencia tanto a 

precarização da força de trabalho humana como a crescente degradação do 

meio ambiente, sem paralelos em toda a era moderna (MÉSZAROS apud 

ANTUNES, 1999). Em nome de uma viabilidade produtiva, o capital em sua 

trajetória incontrolável e totalizante (ANTUNES, 1999) tem forçado ajustes 

tanto ao homem como à natureza.  

 Os princípios defendidos pela Teoria do Capital Humano, ao não se 

sustentarem dentro desta nova ordem, metamorfosearam-se através do ideário 

da Sociedade do Conhecimento nos anos 90, criando jargões ideológicos - 

qualidade total, formação abstrata e polivalente, flexibilidade, participação, 

autonomia e descentralização (FRIGOTTO, 2001a) – para servir de 

manutenção à complexa e contraditória rede de relações estabelecida por um 

mercado neoliberal no final do século passado. 

Para conviver com as altas taxas de desemprego que passaram a 

assolar todos os continentes, surge a concepção da empregabilidade, ou seja, 

a educação mantém-se no papel de redentora, no entanto, transfere-se para o 

indivíduo a responsabilidade por sua contínua formação a fim de que se 

mantenha “empregável” num mercado cada vez mais excludente. Segundo 

Gentili (2001), as mudanças na economia-mundo capitalista conduziram a 

educação a uma infeliz adaptação da lógica que direciona a formação para o 

emprego, para outra que educa para o desemprego. 

 Em meados dos anos 90, chegaram os tempos de “Concertatión” para a 

América Latina, tempos de intenções e políticas de reajuste, “bem como de 

composições de ordem econômica, política e social de vários níveis e áreas” 

(BUENO, 1998, p. 68). 



 

 
Na primeira metade dos anos 90, sob os auspícios da 
Fundação Ford e do Ministério de Cultura e educação da Nação 
(Argentina), realizou-se em Buenos Aires o Seminário “a 
‘concertación’ de políticas educativas na Argentina e América 
Latina”. O evento contou com a participação de convidados de 
sete países da região (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México, Peru e República Dominicana) com experiências em 
“concertación”, isto é, em iniciativas que buscavam a 
“confluência de vontades” para a solução de questões 
educacionais. Seu intuito declarado foi divulgar tais 
experiências e enriquecer o intercâmbio entre as nações latino-
americanas (ibid). 

 
 

Este contexto trouxe uma nova centralidade à educação, e em especial 

à educação média e técnica (ibid). Muitas outras reuniões sucederam-se a 

esta, abrindo mais uma vez espaço para que, em nome da “cooperação 

internacional”, os países centrais buscassem transplantar suas “receitas de 

sucesso” em prol do desenvolvimento dos países atrasados do Sul Econômico. 

Orientadas por uma visão esteriotipada das raízes históricas que nutrem as 

dificuldades sócio-econômicas enfrentadas pelo continente latino-americano, 

estas receitas descartam as óticas endógenas, e em troca de financiamentos 

conseguem se impor nas nossas políticas públicas. 

No Brasil, as políticas de abertura de mercado para uma maior 

participação do Brasil no processo de mundialização da economia semeadas 

no governo Fernando Collor de Melo (1990-1992) ganharam expressão no 

governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/1999-2002). A educação 

assume um papel “salvacionista”, aos moldes da ultrapassada Teoria do 

Capital Humano, deslocando as causas da crise do conflito entre capital-

trabalho e do crescente desemprego à má qualificação dos trabalhadores 

(OLIVEIRA, R., 2003, p. 24).  



 

Neste governo, o Ministério do Trabalho impulsionou as discussões 

sobre a educação do trabalhador junto com a Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica do Ministério da Educação, colocando-se na posição de irradiador 

das mudanças na educação profissional brasileira em articulação com várias 

instâncias governamentais e privadas (OLIVEIRA, 2001a). 

Enquanto o MTb assume uma posição mais negociadora e discursiva 

junto às várias instituições e profissionais envolvidos com a educação 

profissional, o MEC busca “interlocutores selecionados” (KUENZER, 2000), ou 

seja, aqueles que vinham defendendo as políticas de cunho neoliberal para a 

América Latina justificando-as pela elevação do nível educacional de sua 

população. 

 Estas agências internacionais, segundo Frigotto (2001a), atuam como 

ministérios econômico-políticos do capital em nível supra-nacional, a serviço 

dos interesses das nações hegemônicas da economia mundial, fragilizando a 

autonomia dos Estados-nação em países do Terceiro Mundo. 

Dentro deste jogo de forças, observamos que a consensualidade 

nacional torna-se “ora negociada, ora imposta” (BUENO, 1998, p. 100), distante 

de uma 

 
(...) imposição linear e mecânica de receitas e modelos: entram 
em cena alianças com grupos hegemônicos, interesses internos 
de empresas transnacionais, interesses políticos transados, o 
jogo de forças político e econômico do cenário regional. Esse 
quadro favorece uma espécie de “integração pelo alto”, isto é a 
conformação de um neocolonialismo consentido monitorado 
pelo Norte Econômico (ibid, p. 82). 
 

 
 Seguindo esta mesma linha de pensamento, Cunha (2002) desconhece 

“uma só imposição de fato” (p. 106), e ressalta que a atuação das agências 

internacionais é bem conhecida da diplomacia brasileira, inclusive, funcionários 



 

do primeiro e do segundo escalão do governo já ocuparam cargos nas 

agências internacionais e a elas retornam após concluírem os seus mandatos.  

 Para Kuenzer (2000), dentro deste contexto, a forma como o Brasil 

aderiu aos princípios das agências internacionais, lideradas pelo Banco 

Mundial, torna-o um sócio dependente no processo de globalização, sem 

condições de construir a sua soberania. 

 Fundamentados em Kuenzer (2000), Oliveira (2001a) e Bueno (1998), 

entendemos que as mudanças ocorridas no Brasil no âmbito da educação 

profissionalizante nos anos 90 estruturaram-se 

 
(...) em bases que atendem aos princípios modernos de 
educação geral e profissional defendidos pelo Banco Mundial 
e pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe, 
bem como de parte do empresariado brasileiro, representados 
pela Federação das Indústrias do estado de São Paulo e pela 
Confederação Nacional da Indústria (OLIVEIRA, 2001a, p. 9). 
 
 

 Como expressão desta ligação entre políticas educacionais e princípios 

defendidos pelas agências multilaterais, podemos citar o Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP) criado pelo governo brasileiro 

para servir como linha de financiamento para as profundas mudanças que, 

segundo o MEC (MEC/SEMTEC/PROEP, 1998, p. 4), pretendiam solucionar a 

inoperância do antigo ensino profissionalizante, a fim de atender às “demandas 

crescentes de um país em fase de modernização e inserção na economia 

global e competitiva do mundo atual”. 

 Tal Programa, com o orçamento de US$ 500 milhões, teve metade 

financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e os outros 

50% divididos entre MEC e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do 

Ministério do Trabalho (MEC, 1998). 



 

Esta linha de financiamento criada pelo governo federal não esconde 

seu teor impositivo aos moldes dos receituários idealizados pelos países 

desenvolvidos para os seus irmãos pobres.  

Na visão de Cunha (2002), o PROEP foi um instrumento muito mais 

poderoso do que a legislação, utilizado pelo governo brasileiro para impulsionar 

de fato a reforma dos anos 90 após a promulgação da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), em 20 de dezembro de 1996, ou seja, o 

Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997, e a Portaria nº 6461, de 14 de maio de 

1997.  

As mudanças previstas na lei atreladas ao receituário do PROEP 

contemplavam o seguinte: 

 Separação da Educação Profissional do ensino 

regular 

 Estabelecimento de três níveis de Educação 

Profissional: Básico, Técnico (nível médio e pós-

médio) e Tecnológico (nível superior). 

 Currículos abertos.  

 Ensino em módulos.  

 Pesquisa de mercado 

 Participação comunitária  

 

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco, uma 

instituição respeitada nos seus mais de 90 anos de existência, como a maioria 

das escolas da rede federal de ensino profissional, optou pela adaptação da 

escola aos novos parâmetros estabelecidos na lei. 
                                            
1 Chamamos atenção para o fato desta portaria restringir-se à rede federal de ensino. 



 

Desta forma, nossa pesquisa está voltada para a compreensão e análise 

das implicações das transformações ocorridas na Escola Técnica Federal de 

Pernambuco (ETFPE) em virtude da sua transformação em Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Pernambuco (CEFETPE), bem como da adequação 

desta instituição à nova legislação da educação profissional brasileira. 

A antiga ETFPE buscou acomodar-se aos parâmetros da reforma desde 

o ano de 1998, quando as primeiras mudanças foram promovidas em nível 

organizacional a fim de habilitá-la a transformar-se em Centro Federal de 

Educação Tecnológica. Este novo status foi definitivamente oficializado em 

janeiro de 1999, aparelhando politicamente a escola para oferecer desde 

cursos básicos a cursos superiores de nível tecnológico, conforme as novas 

diretrizes.  

Cientes de que o aspecto mais polêmico das mudanças propostas em lei 

foi a separação do ensino geral/propedêutico da educação profissional, 

partimos do pressuposto teórico de que o processo histórico norteador da 

educação profissional no Brasil desde o início do século XX reflete a estrutura 

dual da nossa sociedade na medida em que a escolarização dos indivíduos 

atua como fator condicionante para a posição que eles irão assumir na 

sociedade. Enquanto a educação geral/propedêutica, rumo à universidade, 

habilita os indivíduos para os cargos de direção, o ensino técnico e profissional 

conduz às ocupações a serem comandadas. 

O ensino por competências e a modularização dos cursos representam 

as duas dimensões pedagógicas introduzidas pela nova legislação, as quais 

contrapõem-se: ao currículo antigo considerado predominantemente teórico 



 

versus o ensino por competência voltado para a ação, a prática; e a rigidez do 

conteúdo baseado em disciplinas versus a flexibilidade do ensino modular. 

O ensino por competência é considerado pelos legisladores como a 

solução para que o ensino profissionalizante atenda às atuais necessidades 

mercadológicas pelo seu teor prático, voltado para a ação. Enquanto a 

modularização dá maior flexibilidade ao ensino anteriormente conteudista e 

disciplinar. Como cada módulo é estruturado com uma terminalidade própria, 

voltado para uma determinada função no mercado de trabalho, isto possibilita 

aos alunos maior flexibilidade para cursá-los ou numa mesma instituição ou em 

instituições diferentes, como também em tempos diferentes, tudo ficando à 

mercê da escolha do aluno. 

A fim de entender mais de perto todas estas mudanças, partimos da 

seguinte pergunta norteadora: 

Quais as implicações da reforma do ensino profissional dos anos 

90 no CEFETPE na ótica dos seus gestores e docentes?  

Para tanto, fez-se necessária a delimitação dos seguintes objetivos: 

Geral 

 Analisar o processo de implantação da nova legislação da educação 

profissional no CEFETPE, bem como seus desdobramentos, na ótica de 

gestores e docentes. 

 

Específicos 
 Analisar o processo de transformação da Escola Técnica Federal de 

Pernambuco em Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco; 

 Apreender a opinião dos gestores e docentes com relação à separação da 

formação geral da formação profissional; 



 

 Apreender o que pensam os gestores e docentes sobre a introdução do 

ensino modular e por competência. 

 
 
1. Motivações para o estudo e opções metodológicas 
 

Antes de descrevemos as opções metodológicas, achamos necessário 

partir do nosso despertar inicial para este objeto de estudo. Por que estudar as 

implicações da reforma dos anos 90 no CEFETPE? 

O interesse por este tema deve-se ao fato de termos ingressado no 

CEFETPE em 1994 quando passamos a tomar ciência das problemáticas que 

estavam envolvendo o ensino profissional naquele momento. Ouvíamos os 

comentários em torno da possível reforma que estava por acontecer e 

percebíamos muito receio dos professorado quanto ao possível desmonte do 

ensino técnico e profissional. Esta percepção inicial foi se aprofundando na 

medida em que as novas diretrizes paulatinamente entravam em vigor, 

modificando a estrutura dos cursos e da prática pedagógica e administrativa 

dentro do CEFETPE. 

Como paralelamente reuníamos experiência na área de gestão, 

passamos a levantar vários questionamentos a respeito da reforma em curso: 

 Como administrar a implementação de uma reforma que não partia 

do diagnóstico da realidade local, mas que era imposta por uma 

instância que defendia interesses supra-nacionais? 

 Como imprimir um novo ritmo ao processo de criação de cursos a 

partir de pesquisas de mercado dentro de uma estrutura com todos 

os entraves do serviço público? 



 

 Onde estava o financiamento correspondente ao tamanho da reforma 

se as dificuldades orçamentárias davam sinais de agravamento? 

 Onde estavam as oportunidades de treinamento para o corpo 

docente e administrativo? 

 E a sociedade, estava esta ciente destas mudanças? 

 Etc.... 

 

A inconsistência entre discurso e ação foi um dos fatores que mais nos 

motivou a investigar quais as reais mudanças estabelecidas no CEFETPE após 

dezembro de 2001, término do prazo limite para implementação da reforma nas 

Instituições Federais de Educação Tecnológica.  

Na medida em que este estudo se propõe a trazer à luz uma visão dos 

desdobramentos das ações tomadas dentro do CEFETPE do ponto de vista 

pedagógico e administrativo, a partir dos novos parâmetros impostos pela 

reforma, temos a certeza de que poderemos contribuir com os futuros 

caminhos a serem percorridos pelo corpo diretivo desta instituição, como 

também nossa análise pode servir de parâmetro para outros IFETs, que apesar 

de suas peculiaridades, podem estar vivenciando dificuldades semelhantes às 

que nossa pesquisa irão revelar. 

Do ponto de vista político, os achados desta pesquisa apresentarão os 

ganhos e as perdas decorrentes desta reforma, desencadeada para atender a 

interesses internacionais, encontrando conivência dos nossos fazedores de 

política e, em cadeia, sendo acriticamente aceita pelos gestores locais do 

CEFETPE; e, por fim, aportando no solo da escola sem legitimidade para 

aqueles que fazem o dia-a-dia da educação profissional brasileira. 



 

Cientes de que “(..) os resultados sobre a adequação total ou parcial ou 

não adequação das escolas às novas determinações ainda são pouco 

conhecidos” (MEC/SEMTEC/PROEP, 2003, p. 15), estamos certos de que o 

estudo das reformas “é do maior interesse para aprofundar o conhecimento 

sobre a educação e suas relações com o meio externo” (SACRISTÁN, 1996, p. 

50). Segundo Sacristán, 

 
(...) As reformas são referentes atraentes para analisar os 
projetos políticos, econômicos e culturais daqueles que as 
propõem e do momento histórico no qual surgem. Por outro 
lado, apresentam uma oportunidade privilegiada para adquirir 
experiência política e social sobre como uma sociedade e os 
grupos no seu interior percebem e valoram os temas 
educacionais, podendo-se verificar que papel desempenha a 
educação na trama social. Finalmente, as reformas, se não 
analisadas e avaliadas rigorosamente, são um meio valioso de 
conhecimento acerca da realidade do sistema educacional 
como tal, na medida em que nelas fica manifesto o 
comportamento da totalidade daquele sistema e de seus 
componentes diante dos programas que se tenta implantar. 
Esses projetos são uma espécie de provocação ao 
funcionamento “normal” do sistema, os quais fornecem 
oportunidade de tornar evidente sua realidade e sua dinâmica 
(ibid, p. 50-51). 

 

 A reforma em estudo, inserida no âmbito das políticas públicas, 

enquadra-se no campo das ciências sociais porque possui consciência 

histórica. Ou seja, 

 
(...) não é apenas o investigador que dá sentido a seu trabalho 
intelectual, mas os seres humanos, os grupos e as sociedades 
dão significado e intencionalidade a suas ações e construções, 
na medida em que as estruturas sociais nada mais são que 
ações objetivadas (...) (MINAYO, 2003, p. 14). 
 

 
 Outro aspecto relevante de uma pesquisa de caráter social é o fato dela 

ser intrínseca e extrinsecamente ideológica, uma vez que ela  

 
(...) veicula interesses e visões de mundo historicamente 
construídas, embora suas contribuições e seus efeitos teóricos 



 

e técnicos ultrapassem as intenções de seu desenvolvimento, 
(...) Na investigação social, a relação entre o pesquisador e seu 
campo de estudo se estabelecem definitivamente. A visão de 
mundo de ambos está implicada em todo o processo de 
conhecimento, desde a concepção do objeto, aos resultados do 
trabalho e à sua aplicação. (MINAYO, 2003, p. 14). 
 

 
 A reforma pesquisada traduziu interesses e visões de uma sociedade 

cujas relações sociais assumem dimensões planetárias no final do século XX, 

imbricando-se em interesses de grupos internacionais e locais. No âmbito 

internacional, ela adere a “receitas de sucesso” transplantas do Norte para o 

Sul Econômico, desconsiderando as contingências políticas e históricas nas 

quais o segundo está inserido. No âmbito nacional, ela reforça a dualidade 

estrutural presente na sociedade brasileira. 

 Sendo assim, nossa abordagem é de cunho predominantemente 

qualitativo, sabendo-se que “a realidade social é o próprio dinamismo da vida 

individual e coletiva com toda a riqueza de significados dela transbordante” 

(ibid, p. 15). 

 Nossa abordagem, portanto, carrega as lentes do materialismo histórico-

dialético, que tem como categoria fundamental a totalidade, pelo seu caráter de 

abrangência, que tenta 

(...) a partir de uma perspectiva histórica, cercar o objeto de 
conhecimento através da compreensão de todas as suas 
mediações e correlações, constitui a riqueza, a novidade e a 
propriedade da dialética marxista para explicação do social 
(MINAYO, 1996, p. 64). 
 

 Não podemos desvincular a análise da reforma do ensino profissional 

dos anos 90 no CEFETPE das transformações impulsionadas pela 

reestruturação produtiva e pela globalização econômica, que trataremos em 

coerência com a perspectiva teórico-metodológica, uma vez que não se 

apreende os fatos isoladamente de sua materialidade. Tais transformações 



 

pressionaram instituições responsáveis pelo ensino profissional em todo o 

mundo a fim de que a educação do trabalhador fosse colocada a serviço 

destas mudanças em curso. Desta forma, as demandas mercadológicas 

assumiram o papel norteador das políticas educacionais, lideradas pelos 

países centrais através dos seus “ministérios político-econômicos em nível 

supra nacional”, que são as agências multilaterais de financiamento 

(FRIGOTTO, 2001a). 

 Cientes da subjetividade do nosso campo de pesquisa, optamos por 

cercar o nosso objeto de estudo utilizando como técnica a entrevista semi-

estruturada, a fim de que conseguíssemos estabelecer um diálogo com os 

nossos entrevistados para o enriquecimento do estudo. Pois acreditamos que 

“(...) uma entrevista rica é aquela em que o pesquisador consegue um diálogo 

real como o entrevistado, em que não predominam as respostas-chavões, que 

nada acrescentam” (GATTI, 2002, p. 63). 

 A fim de elaborarmos nosso roteiro de entrevistas, debruçamo-nos 

primeiramente na legislação que serviu de diretriz para a reforma em estudo, 

como também nos textos produzidos por nossos pesquisadores e estudiosos 

nesta área. Precisávamos conhecer a fundo todo este material a fim de que 

pudéssemos, ao longo das nossas entrevistas, extrair dos sujeitos as reais 

implicações da reforma no chão do CEFETPE: seus problemas, impasses, 

concordâncias e discordâncias, contradições, etc. Elaboramos então um longo 

roteiro cujas questões eram postas de acordo com a área de atuação dos 

entrevistados. Decidimos delimitar o tempo do nosso estudo entre os anos de 

1998, quando houve as primeiras reestruturações administrativas para a 

transformação da ETFPE em CEFETPE, até os dias atuais (2003). Como 



 

nossa intenção residia em entender as implicações da reforma, não buscamos 

entrevistar os seus planejadores e executores dentro da instituição; 

interessava-nos aqueles sujeitos que estavam lidando exatamente com as 

repercussões das ações implementadas pelos reformadores locais2. Partindo 

deste foco, realizamos vinte (20) entrevistas, sendo os sujeitos selecionados a 

partir dos seguintes critérios: 

 02 (dois) diretores pelo fato deles serem os mais indicados para avaliar a 

amplitude das implicações administrativas da reforma no contexto atual 

(2003), dois anos após o período estabelecido pelo MEC para a conclusão 

da reforma (2001), como também por aglutinarem a função de gestor e a 

experiência de docente; 

 11 (onze) coordenadores, por sua vivência enquanto professores, como 

também por serem a interface entre os docentes e o corpo diretivo3; 

 02 (dois) professores, pois com a reforma os cursos tecnológicos ficaram 

sem uma coordenação específica, porém com um professor assumindo tais 

atribuições4; 

 01 (um) gerente, pelo fato deste ter assumido a função de coordenador em 

um dos cursos tecnológicos  

 03 (três) pedagogas que conviveram de perto com o processo de reforma a 

fim de que pudéssemos avaliar as repercussões pedagógicas da mesma; 

 01 (um) coordenador do ensino médio durante o período estudado; 
                                            
2 Como no ano de 2003, uma nova diretoria assumiu o comando do CEFETPE, selecionamos 

alguns poucos sujeitos da gestão anterior a fim de conseguirmos melhor cercar o nosso 
objeto.  

3 Sabemos que numa escola, boa parte do corpo diretivo é também formado por professores. 
No entanto, alguns sujeitos estão distantes da sala-de-aula por permanecerem um longo 
período realizando funções administrativas. Sendo assim, muitos dos coordenadores 
conciliam esta função administrativa com o ensino; são ricos porque enfrentam tanto as 
dificuldades administrativas como pedagógicas. 

4 Alguns destes sujeitos encontram-se hoje na posição de gerência e chefia dentro da atual 
administração. 



 

Os depoimentos destes sujeitos foram gravados e posteriormente 

transcritos. Após exaustiva leitura, selecionamos as falas mais pertinentes para 

a análise. 

  
2. Da estrutura do trabalho 
 
 
 Para que o nosso trabalho refletisse o movimento da nossa pesquisa, 

optamos por compartimentar o conhecimento agregado e os achados da 

pesquisa em sete partes, acompanhando a seqüência abaixo. 

 Esta parte que estamos finalizando objetivou apresentar nossa 

problemática de pesquisa, nossos objetivos de pesquisa, bem como introduzir 

a temática a ser perseguida no transcorrer deste trabalho.  

No primeiro capítulo, situamos nosso objeto no contexto das 

transformações planetárias impulsionadas pela força incontrolável e totalizante 

do capital e avaliamos os impactos das transformações advindas da 

reestruturação produtiva no mundo do trabalho, no comportamento humano e 

na educação. 

 No capítulo segundo, focalizamos o Brasil, e dentro dele, o governo 

brasileiro e suas políticas públicas para a educação profissional em resposta 

aos ditames mercadológicos. Analisamos o desencadeamento da reforma da 

educação profissional dos anos 90: suas contradições, impasses e imposições.  

 No capítulo terceiro, começamos a focar diretamente o nosso objeto de 

estudo, realizando um primeiro movimento de análise no que tange ao 

processo de cefetização da ETFPE, enquanto “pontapé inicial para a reforma” e 

os desdobramentos desta iniciativa para habilitar a instituição a enquadrar-se 

nos requisitos da nova legislação. 



 

 No capítulo quarto, focalizamos o aspecto mais polêmico e controverso 

da reforma: a separação do ensino propedêutico do ensino técnico. Analisamos 

as críticas dos nossos teóricos e profissionais do ensino técnico com relação a 

esta resposta reacionária e controversa às qualidades exigidas do trabalhador 

dentro do atual processo produtivo. Observamos as dificuldades advindas 

desta separação no chão da escola, tanto para o professorado do ensino 

profissional como para os docentes do ensino médio. 

 No capítulo quinto, dirigimos nossos esforços para desvendar as 

incongruências defendidas pelo novo perfil da educação profissional brasileira 

através da tentativa de introdução do ensino modular e por competência no 

CEFETPE, a partir de estudos de mercado. Apontamos as dificuldades 

encontradas na institucionalização destas duas dimensões no ensino 

profissional, como também confrontamos a legislação com a realidade 

expressa pelos sujeitos na sua prática no dia-a-dia da escola. 

 Na última parte, tecemos as considerações finais deste estudo e nossas 

conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. O CONTEXTO MUNDIAL 
 Aproximações e distanciamentos – duas faces da globalização 



 

 

 

 

 

 

  

Nunca tivemos, enquanto seres humanos, ao mesmo tempo tão perto e 

tão distantes. Perto no sentido de que os avanços tecnológicos têm nos 

permitido vivenciar o rompimento das barreiras materiais que construíram o 

sentido de distância física ao longo da história da humanidade. Hoje podemos 

estabelecer diálogos, ministrar aulas, realizar cirurgias, em tempo real, 

juntamente com grupos de pessoas/profissionais que estão em continentes 

opostos. Nunca antes, acontecimentos sociais e políticos que dizem respeito 

ao processo histórico de um determinado país tiveram repercussão instantânea 

em amplitude planetária a ponto de alterar taxas de câmbio e o “humor” das 

bolsas de valores em todos os mercados financeiros. Tais efeitos têm afetado 

todos os cidadãos deste planeta, mesmo quando estes não conseguem 

compreender as conjunturas supra-nacionais que governam seu dia-a-dia. 

Pois, é neste vácuo de pouca compreensão que os efeitos mais perversos da 

alta tecnologia se fazem sentir. Na verdade, cada país abriga um pequeno 

percentual de cidadãos que tem ampla compreensão deste processo e dele se 

alimenta e usufrui, enquanto as grandes maiorias periféricas sofrem as 

conseqüências da crescente desigualdade social que ora vivenciamos. 

 Estamos nos referindo, de forma generalizada, ao abismo gerado pela 

globalização neoliberal que tem alargado a distância entre os globalmente 

pobres e os globalmente ricos, tanto em termos individuais quanto coletivos. 

Santos (2002, p. 33) revela alguns números que evidenciam a intensificação da 



 

desigualdade na distribuição de renda em nível mundial nas duas últimas 

décadas: 

 
(...) 54 dos 84 países menos desenvolvidos viram o seu PNB 
per capita decrescer  nos anos 80, em 14 deles a diminuição 
rondou os 35%; segundo as estimativas das Nações Unidas, 
cerca de 1 bilhão e meio de pessoas (1/4 da população 
mundial) vivem na pobreza absoluta, ou seja, com um 
rendimento inferior a um dólar por dia e outros 2 bilhões vivem 
com o dobro deste rendimento. (...) Segundo o Relatório do 
Desenvolvimento do Banco Mundial de 1995, o conjunto dos 
países pobres, onde vive 85,2% da população mundial, detém 
apenas 21,5% do rendimento mundial, enquanto o conjunto dos 
países ricos, com 14,8% da população mundial, detém 78,5% 
do rendimento mundial. (...) Os valores dos três mais ricos 
bilionários do mundo excedem a soma do produto interno bruto 
de todos os países menos desenvolvidos do mundo onde vivem 
600 milhões de pessoas. 
 
 

 Estas realidades com diferenças extremas nos levam a perceber os 

multi-significados e diferentes graus de intensidade do fenômeno da 

globalização, o qual resguarda históricas estruturas de poder que colocam 

algumas nações na condição de dominantes e outras na de dominadas, e 

dentro de cada nação, elites dominantes e massas dominadas. 

 Santos (2002) chama atenção para a desigualdade de poder no interior 

das relações criadas a partir da globalização e os efeitos por ela provocados. 

Para as entidades ou fenômenos dominantes, ela impulsiona um movimento 

expansivo, para aqueles dominados estas relações se refletem de forma 

retrativa e desintegradora. Para este autor, a globalização consiste em 

 
(...) conjuntos de relações sociais que se traduzem na 
intensificação das interações transnacionais, sejam elas 
práticas interestatais, práticas capitalistas globais ou práticas 
sociais e culturais transnacionais. A desigualdade de poder no 
interior dessas relações (trocas desiguais) afirma-se pelo modo 
como as entidades ou fenômenos dominantes se desvinculam 
dos seus âmbitos ou espaços e ritmos locais de origem, e, 
correspondentemente, pelo modo como as entidades ou 



 

fenômenos dominados, depois de desintegrados e 
desestruturados, são revinculados aos seus âmbitos, espaços e 
ritmos locais de origem. (...) Mas enquanto as transformações 
dos fenômenos dominantes são expansivas, visam ampliar 
âmbitos, espaços e ritmos, as transformações dos fenômenos 
dominados são retractivas, desintegradoras e desestruturantes 
(...) A desterritorialização, desvinculação local e transformação 
expansiva, por um lado, e a reterritorialização, revinculação 
local e transformação desintegradora e retractiva, por outro, são 
as duas faces da mesma moeda, a globalização (SANTOS, 
2002, p. 85). 
 

  Como exemplo deste jogo de expansão e retração, podemos recorrer 

ao pensamento de Santos quando este se refere a localismos globalizados e 

globalismos localizados. Os primeiros dizem respeito ao modelo expansionista, 

onde “um fenômeno local é globalizado com sucesso, seja a actividade mundial 

das multinacionais, a transformação da língua inglesa em língua franca, a 

globalização do fast food americano...” (SANTOS, 2002, p. 65). Para este 

autor, este modo de produção de globalização é aquele que se torna vitorioso, 

e por ser vitorioso, passa a “ditar os termos da integração, da competição e da 

inclusão” (ibid). 

O impacto desta expansão nas condições locais de cada país gera o 

movimento retractivo e desestruturante o qual Santos chama de globalismo 

localizado. Na verdade, esta é uma resposta que a dinâmica mercadológica 

local encontra para sobreviver diante dos imperativos transnacionais, que por 

serem vitoriosos, passam a assumir a condição de universal, forçando as 

condições locais a adaptarem sua forma de produção ao que se assemelha a 

este novo modelo. Podemos atestar este efeito na aquisição tanto de bens de 

consumo como também de bens culturais. No Brasil, presenciamos a 

“macdonaldilização” de várias cadeias de sanduíches e fast food, como 

também a adaptação da indústria automobilística aos modelos aerodinâmicos 



 

assumidos como padrão universal. Este mesmo movimento pode ser 

constatado em toda a cadeia produtiva de bens e serviços impactando 

diretamente em novas exigências profissionais para um mercado de trabalho 

que vive a tensão da desintegração das suas condições históricas, sendo 

forçado a se reestruturar sob a forma de inclusão subalterna. 

 A participação subalterna dos países periféricos nesta trama de 

localismos globalizados e globalismos localizados se evidencia na divisão 

mundial da produção, onde aos países de capitalismo avançado cabe 

disseminar seus localismos globalizados, enquanto aos países periféricos não 

há outra opção a não ser procurar reestruturar seu local aos ditames do padrão 

global. 

 Sabemos que este processo de reestruturação, na rapidez em que está 

sendo imposto, não tem como se dar de forma equânime devido às históricas 

condições sócio-econômico-culturais de cada país e de seus indivíduos. 

Conseqüentemente, estamos assistindo a um movimento muito mais exclusivo 

do que inclusivo das massas de cidadãos e trabalhadores, que por não se 

encontrarem em condições de participar desta nova ordem societal de forma 

inclusiva, não têm outra alternativa a não ser trocar sua força de trabalho por 

um valor que não lhes permita “morrer de morte severina”. 

 Dados da OIT indicam que no ano de 1999 havia cerca de 1 bilhão de 

pessoas vivendo em condições de desemprego ou de subemprego 

representando um terço da população economicamente ativa (POCHMAN apud 

OLIVEIRA, 2001a). Como exemplo deste fenômeno, citamos os países da 

Indonésia onde mulheres trabalhadoras da multinacional Nike ganhavam 38 

dólares por mês, enquanto em Bangladesh o trabalho feminino de 60 horas 



 

semanais na confecção de roupas para empresas como Wal-Mart, K-Mart e 

Sears era remunerado com 30 dólares por mês (ANTUNES, 1999, p. 16). 

 Como a grande mola propulsora de todas estas transformações em 

escala planetária reside na busca do capital por maiores taxas de lucro, 

terminamos por nos deparar com 

um cenário crítico, que atinge não só os países do Terceiro 
Mundo, como o Brasil, mas também os países capitalistas 
centrais. A lógica do sistema produtor de mercadorias vem 
convertendo a concorrência e a busca da produtividade num 
processo destrutivo que tem gerado uma imensa precarização 
do trabalho e aumento monumental do exército industrial de 
reserva, do número de desempregados. (ANTUNES, 1999, p. 
16). 

 

 Para Antunes, a capacidade ilimitada de expansão do capital configurou-

se num sistema ontologicamente incontrolável. Ele emergiu no curso da história 

como uma estrutura de controle totalizante das mais poderosas, dentro da qual, 

tudo, inclusive os seres humanos, deve ajustar-se, escolhendo entre aceitar a 

viabilidade produtiva, ou então, perecer. 

 Além de incontrolável e totalizante, este sistema apresenta uma lógica 

destrutiva, na medida em que a agilização do seu ciclo reprodutivo se baseia 

na tendência decrescente do valor de uso das mercadorias através da redução 

do tempo de vida útil das coisas. Esta característica opera como um motor para 

o acirramento da competitividade e da concorrência levando a conseqüências 

nefastas, como principalmente “a destruição e/ou precarização sem paralelos 

em toda era moderna, da força humana que trabalha e a degradação crescente 

do meio ambiente” (MÉSZAROS apud ANTUNES, 1999, p. 26). 

 É dentro deste cenário mundial de competição desigual, que ora 

aproxima uns e distancia muitos, que o ensino profissional busca encontrar 



 

seus caminhos para responder a esta mais nova odisséia do capitalismo no 

terceiro milênio. 

 No item seguinte, iremos abordar as mudanças no trabalho e no modo 

de produção a partir dos anos 70, que com o esgotamento do fordismo passou 

a dar lugar à acumulação flexível. Abordaremos também o rebatimento desta 

mudança na educação, servindo de inspiração para a Teoria do Capital 

Humano e da Sociedade do Conhecimento. 

 
 
1.1. Mudanças no mundo do trabalho 
A decrescente importância do “pluri-multi-trabalhador” no processo 
produtivo 
 

 

 Quando nos referimos à globalização, imediatamente relacionamos este 

processo ao incremento de artefatos tecnológicos que têm criado novas formas 

de produção, como também um novo modus vivendis na sociedade moderna. A 

automação acelerou e simplificou o ritmo dos serviços e da produção industrial, 

possibilitando o aumento da produtividade com uma correspondente diminuição 

dos postos de trabalho. 

 Ao fazermos tal associação, pelo fato das mutações tecnológicas 

estarem mais perto de nós e trazerem tantas conveniências, podemos ofuscar 

o fato de que a tecnologia por si só não teria condições de desencadear 

tamanha transformação societal se ela não estivesse a serviço do capital na 

sua eterna empreitada por maiores taxas de lucro.  

É esta natureza intrínseca, incontrolável e totalizante do capital, como 

coloca muito bem Antunes, que tem ditado a nova ordem mundial de relações, 



 

afetando todos os setores da sociedade, e em especial, o mundo do trabalho 

com rebatimento direto na educação. 

Procuraremos ressaltar as mais importantes transformações no trabalho 

a partir dos anos 70, quando o keynesianismo e o modelo taylorista-fordista de 

acumulação começaram a dar sinais de esgotamento devido a vários fatores, 

como por exemplo: saturação dos mercados internos dos países 

industrializados (Europa Ocidental e Japão), movimento das multinacionais em 

busca de manufatura mais barata no estrangeiro, desvalorização do dólar, 

intensificação da competição internacional, excesso de fundos de investimento 

e redução das áreas produtivas levando a uma crescente inflação, as 

mudanças tecnológicas e a automação. Tudo isto culminando com a crise do 

petróleo em 1973 e o fenômeno da “estagflação”5 (HARVEY, 1996).  

Harvey define este conjunto de mudanças impulsionadas pelo capital 

como a passagem do modo fordista de produção à acumulação flexível. Para 

ele, o que levou o fordismo à incapacidade de continuar respondendo aos 

interesses do capitalismo foi a questão da rigidez. Para Harvey (1996, p. 135), 

o fordismo consistia em “investimentos de capital fixo de larga escala e de 

longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam muita 

flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em mercados 

de consumo invariantes”. Enquanto a acumulação flexível 

 
(...) se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de 
serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 

                                            
5 “Estagnação da produção de bens e alta inflação de preços” (HARVEY, 1996, p. 140). 
 



 

mudanças de padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre 
setores como entre regiões geográficas, criando por exemplo, 
um vasto movimento no emprego no chamado “setor de 
serviços”, bem como conjuntos industriais completamente 
novos em regiões até então subdesenvolvidas (...) (HARVEY, 
1996, p. 140). 

 
 

Como conseqüência deste intenso processo de transformações, Harvey 

(1996, p. 167) utiliza a tabela formulada por Swyngedouw (1986), dentre 

outras, para resumir os principais contrastes entre o fordismo e a acumulação 

flexível. Reproduziremos na Tabela 1, as mudanças que dizem respeito ao 

processo de produção e do trabalho. 

 

Tabela 1 

 
DIFERENÇAS ENTRE A PRODUÇÃO FORDISTA E A PRODUÇÃO JUST-

IN-TIME 
Produção fordista 

(baseada em economias de 
escala) 

Produção just-in-time6 
(baseada em economias de escopo)

Modificações no Processo de Produção 
Produção em massa de bens 
homogêneos . 

Produção em pequenos lotes 

Uniformidade e 
padronização 

Produção flexível e em pequenos lotes 
de uma variedade de tipos de produto 

Grandes estoques Sem estoques 
Testes de qualidade ex-post (detecção 
tardia de erros e produtos defeituosos) 

Controle de qualidade integrado ao 
processo (detecção imediata de erros) 

Produtos defeituosos ficam ocultados 
nos estoques 

Rejeição imediata de peças com 
defeito 

Perda de tempo de produção por causa 
de longos tempos de preparo, peças 
com defeito, pontos de 
estrangulamento nos estoques, etc 

Redução do tempo perdido, 
reduzindo-se a porosidade do dia 
de trabalho 

VotaVolta Voltada para recursos Voltada para demanda 
 Integração vertical e (em alguns casos) 
horizontal  

Integração (quase) vertical, 
subcontratação 

Redução de custos através do controle 
dos salários 

Aprendizagem na prática integrada 
ao planejamento a longo prazo 

                                            
6 “Sistema de gerenciamento de estoques que corta dramaticamente a quantidade de material 

necessária para manter a produção fluindo” (HARVEY, 1996, p. 148). 



 

Modificações no Trabalho 
Realização de uma única 
tarefa pelo trabalhador 

Múltiplas tarefas 

Pagamento pro rata 
(baseado em critérios da 
definição do emprego) 

Pagamento pessoal (sistema 
detalhado de bonificações) 

Alto grau de especialização 
de tarefas 

Eliminação de demarcação de 
tarefas 

Pouco ou nenhum 
treinamento no trabalho 

Longo treinamento no trabalho 

Organização vertical do 
trabalho 

Organização mais horizontal 
do trabalho 

Nenhuma experiência de 
aprendizagem 

Aprendizagem no trabalho 

Ênfase na redução da responsabilidade 
do trabalhador (disciplinamento da força 
de trabalho) 

Ênfase na co-
responsabilidade do 
trabalhador 

Nenhuma Segurança no 
trabalho 

Grande segurança no emprego para 
trabalhadores centrais (emprego 
perpétuo). Nenhuma segurança no 
trabalho e condições de trabalho ruins 
para trabalhadores temporários 

 

Observando as novas tendências do mundo do trabalho a partir dos 

anos 70, as quais têm se estendido até os nossos dias, podemos perceber o 

quanto elas têm exigido do trabalhador em termos de mudança de atitude 

frente ao ato produtivo no que diz respeito, em linhas gerais, a: habilitar-se a 

desenvolver múltiplas tarefas; ser especialista e generalista ao mesmo tempo; 

ver no ambiente de trabalho um local de treinamento contínuo; aprender a 

trabalhar na horizontalidade, mas também a dividir mais responsabilidade pelas 

metas a serem atingidas; conviver com a insegurança da desregulamentação 

dos laços empregatícios, o trabalho temporário, a terceirização; enfim, 

aprender a ser empreendedor mesmo sem ter vocação para tal, sabendo que 

não irá encontrar amparo nem no Estado e muito menos no mercado de 

trabalho. 

Tais mudanças não se limitam apenas à esfera profissional, mas 

exercem influência em todo o modo de pensar a sociedade, de interagir com 



 

outros homens e com a natureza. Desta forma, os valores que impulsionam o 

consumismo são cada vez mais nutridos moldando os hábitos de toda 

sociedade: sua noção de estética, sua cultura, suas crenças e ideologias, o 

aumento da competitividade e conseqüentemente do individualismo. 

Mudanças sempre foram exigidas por parte do trabalhador na medida 

em que os meios de produção iam se desenvolvendo. Por exemplo, “... as 

corporações de ofícios, os feudos, o trabalho servil, o vínculo do servo à terra” 

(SAVIANI, 1987, p. 29), que atuavam como barreira para o desenvolvimento 

das forças produtivas, foram rompidas para o surgimento de um trabalhador 

“livre” para vender sua força de trabalho no mercado. Saviani (ibid) cita Marx 

para definir o tipo de liberdade à qual as forças produtivas proporcionaram ao 

trabalhador. 

 
Por isso Marx diz que ele é livre em dois sentidos: livre porque 
libertado desses vínculos, mas livre também porque despojado 
dos meios de produção, dos quais foi expropriado. Aquele 
servo que tinha a terra, que cultivava para o seu próprio 
sustento, foi expulso dessa terra e lançado à condição de 
trabalhador livre, que tem que operar segundo os meios de 
produção controlados pelos capitalistas (p. 29). 

 
 

 Esta foi a forma que o capitalismo encontrou para socializar o trabalho, 

sendo a fábrica a maior expressão concreta deste processo. No entanto, na 

medida em que o capitalismo socializou o trabalho, ele contraditoriamente 

privatizou os meios de produção. O produto do trabalho deixou de ser uma 

obra de um trabalhador apenas, e cada trabalhador passou a interferir como 

uma engrenagem dentro de um processo de trabalho coletivo em prol de 

determinados resultados (SAVIANI, 1987, p. 28). 

Podemos afirmar então que o capital exigiu do homem o abandono da 

sua identidade cultural quando da era artesanal e manufatureira dos ofícios, 



 

 
(...) quer pela parcelização da indústria taylorista/fordista, pela 
perda da destreza anterior ou ainda pela desqualificação 
repetitiva de suas atividades, além das formas de sociabilização 
ocorridas fora do espaço da fábrica. Isso possibilitou a 
emergência, em escala ampliada, de um novo proletariado, cuja 
forma de sociabilidade industrial, marcada pela massificação, 
ofereceu as bases para a construção de uma nova identidade e 
de uma nova forma de consciência de classe. (...) (ANTUNES, 
1999, p. 40-41). 

 

 

 Concordamos com Gramsci (1978, p. 325) quando o mesmo afirma que 

a história do industrialismo sempre foi uma luta contra a “animalidade” do 

homem, ou seja, contra seu lado mais instintivo, primitivo e livre, para dar lugar 

às 

 
sempre novas, mais complexas e rígidas normas e hábitos de 
ordem, de exatidão, de precisão, que tornem possíveis as 
formas cada vez mais complexas, de vida coletiva, que são a 
conseqüência necessária do desenvolvimento do 
industrialismo. 

 

Para este expoente da filosofia italiana, a mudança de hábitos forçada, 

imposta do exterior, apesar de obter resultados imediatos, nunca se 

transformará numa “segunda natureza” por ser puramente mecanizada e 

imposta pelas regras de sobrevivência ditadas pelo livre mercado. Segundo 

este teórico, 

 
(...) todas as mudanças se deram sob coerção brutal, isto é, 
através do domínio de um grupo social sobre todas as forças 
produtivas da sociedade: seleção ou “educação” do homem, 
adaptada aos novos tipos de civilização, isto é, às novas formas 
de produção e de trabalho deu-se com o uso de brutalidades 
inauditas, lançando no inferno das subclasses os fracos e os 
refratários ou eliminando-os totalmente (GRAMSCI, 1978, p. 
325). 
 

 



 

 Esta coerção brutal denunciada por Gramsci que força um tipo de 

adaptabilidade desumana e artificial ao homem e à mulher exige que a cada 

mudança no modo de produção surja um novo tipo de trabalhador e um novo 

tipo de homem. Tal brutalidade faz-se sentir até os nossos dias. Da mesma 

forma que a rigidez do fordismo exigiu que o trabalhador fosse transformado no 

que Taylor denominou de “gorila amansado”, através do desenvolvimento de 

atitudes maquinais, compartimentadas e automáticas, o atual modo de 

produção em nome da acumulação flexível exige deste mesmo trabalhador 

uma readaptação a uma atitude flexível e polivalente para o exercício de 

múltiplas tarefas, como também para a ocupação de vários postos de trabalho 

ao mesmo tempo. Um trabalhador que consegue exercer a função de dois, três 

ou quatro, maximiza o que Marx chama de extração da mais-valia, 

consolidando as raízes do processo capitalista.  

Apesar das tantas exigências, ironicamente os modos de produção 

buscam cada vez mais se libertar da força de trabalho humana que tanto 

explora, na medida em que investe maciçamente em artifícios tecnológicos os 

quais “robotizam” a cadeia produtiva, gerando dia-após-dia, um crescente 

exército de desempregados em escala mundial. Sendo assim, o capital exige, 

em nossa opinião, um “pluri-multi-trabalhador”. Um trabalhador plural, com uma 

capacidade infinita de adaptação para conviver com a instabilidade do mercado 

de trabalho, como também para submeter-se a condições salariais e 

empregatícias precárias; e ao mesmo tempo multifuncional, polivalente o 

bastante para assumir a função de dois ou mais postos de trabalho. 

Completando esta cadeia de perdas, a acumulação flexível também 

significou a desarticulação do movimento sindical. Com o fordismo, no 



 

ambiente da fábrica, o trabalhador conheceu uma nova identidade, o operário-

massa, que enquanto classe organizada dispunha de força para interferir na 

exploração do trabalhador pelo capital. Como exemplo de força do sindicalismo 

organizado podemos citar os movimentos grevistas na Inglaterra que na 

década de 60 e até meados de 70 atingiram uma “média anual de 3000 greves, 

alcançando 12,5 milhões de trabalhadores paralisados” (ANTUNES, 1999, p. 

65). Tamanha força certamente não poderia ficar na mão dos trabalhadores. O 

novo meio de produção flexível beneficiou os donos do capital. O ciclo 

produtivo foi fragmentado e retirado do interior da fábrica7 substituindo os 

contratos permanentes pelos temporários, desencadeando o movimento 

crescente das terceirizações. E na “quebra-de-braço” entre capital e 

trabalhador, a robotização da produção juntamente com a acumulação flexível 

cumpriu o papel de desmobilização dos movimentos sindicais, reforçado pelas 

altas taxas de desemprego, fator que inibe o trabalhador de gritar pelos seus 

direitos. 

 Para Frigotto (2001c), o crescente monopólio da base científica e 

tecnológica vinculado ao fenômeno da globalização tem permitido uma 

“verdadeira ‘vingança’ do capital contra o trabalho” (p. 42). Isto tem se dado 

principalmente pelo deslocamento de investimentos, através da 

desterritorialização do capital, em busca de maiores taxas de lucro, efeito este 

que aumenta o capital morto em detrimento do capital vivo, ou seja, a força de 

trabalho humana. Com esta arma poderosa, o capital se torna soberano na 

negociação com as forças sindicais, as quais, em troca de uma mínima 

garantia de emprego, vêem-se forçadas a negociar direitos já conquistados. 

                                            
7 “... na fábrica fordista cerca de 75% era produzido no seu interior, na fábrica toyotista cerca de 

25% é produzido no seu interior...” (ANTUNES, 1999, p. 230). 



 

Diante destas condições, abre-se espaço para a superexploração do 

trabalhador.  

Como cínico consolo para tantas perdas, o capital desenvolve um 

discurso ideológico a fim de esconder suas desumanas falcatruas através de 

modelos gerenciais que primam pela qualidade dos serviços para clientes 

internos e externos, defendem maior participatividade, autonomia e 

colaboração, mas que na prática os altos índices de desemprego não deixam 

esconder a decrescente importância do trabalhador no processo produtivo e 

sua crescente descartabilidade. A nova gestão precisa de trabalhadores 

“colaboradores”, mansos, quietos, amedrontados, passivos, polidos, e que 

convivem com a descartabilidade como um procedimento sadio para a 

manutenção do sistema. 

No Brasil, este processo não tem sido diferente, a globalização tem 

gerado empobrecimento, aumento da violência urbana pelas altas taxas de 

desemprego e precarização do trabalho. Estamos assistindo à continuação de 

uma política econômica iniciada na gestão do ex-presidente Fernando Collor e 

efetivamente colocada em prática pelo príncipe do servilismo ao grande 

capital8, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), voltada 

para receber os elogios dos técnicos do FMI através do cumprimento de metas 

subordinadas aos seus receituários e da diminuição do “risco Brasil” para os 

investidores estrangeiros, mas que até o momento não consegue diminuir o 

risco de grande parcela da sua população “zerar de fome”9.  

                                            
8 Expressão utilizada por Antunes (1999, p. 232). 
9 Este termo foi inspirado no programa criado pelo atual presidente da república, Luís Inácio 

Lula da Silva (2002), para a erradicação da fome no Brasil, o Programa Fome Zero. 



 

Frigotto (2001c) ressalta que o Brasil, como outros países da América 

Latina, não consegue perceber outra alternativa, a não ser ajustar-se aos 

processos de globalização, mesmo sob um altíssimo custo humano. 

Com um cenário econômico cada vez mais crítico, aumenta 

proporcionalmente a subordinação do trabalhador ao capital, tornando-o mais 

frágil para o embate com os donos do poder. Esta disputa covarde e egoísta 

por parte das elites hegemônicas mundiais tem, na nossa percepção, 

empobrecido o próprio sentido da vida. A lógica capitalista ao invadir todos os 

espaços, da razão ao coração do homem, tem gerado descrédito da população 

civil para com seus governantes, dificultando ao máximo a visualização de uma 

nova ordem social mais justa. Acreditamos que a educação e todos aqueles 

nela envolvidos mais diretamente, o conjunto de gestores, corpo docente e 

discente, pesquisadores, têm um papel de luta neste momento em especial, no 

sentido de buscar os meios para recolocar o processo educacional brasileiro 

em trilhos que tenham como rumo a formação integral do indivíduo, não aquela 

que o faz sentir “ganhador ou perdedor”, mas aquela “em que cada ‘cidadão’ 

possa se tornar ‘governante’ e que a sociedade o coloque, ainda que 

‘abstratamente’, nas condições gerais de poder fazê-lo” (GRAMSCI, 1968, p. 

137). 

Enfim, com tantas transformações e imposições do capital ao 

trabalhador, como tem se portado a educação profissional neste processo? 

 

 

 

 

 



 

1.2. A educação em tempos de globalização 
 

 

A educação por um longo período de tempo assumiu uma função 

puramente humanista, como por exemplo, a saída do homem de um estado de 

ignorância para a clareza da verdade (Platão), ou a preparação do homem para 

a divindade (Comenius). Com o monopólio das relações capitalistas, 

principalmente durante o apogeu do fordismo, tempos conhecidos como de 

pleno emprego, onde qualificação significava maiores chances de trabalho, sua 

função passou a assumir uma roupagem economicista na medida em que se 

tornou “o principal capital humano enquanto concebida como produtora de 

capacidade de trabalho, potenciadora do fator trabalho. Neste sentido é um 

investimento como qualquer outro” (FRIGOTTO, 2001b, p. 40). 

Há, como explicita este autor, um reducionismo da formação escolar ao 

atendimento dos interesses do capital. Mas também ocorre, simultaneamente, 

a sobrevalorização da importância da formação escolar como elemento inibidor 

do desemprego estrutural. Na prática há, neste segundo caso, um 

deslocamento da responsabilidade para os próprios indivíduos pela sua 

condição de marginalidade social. 

 
O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de 
produzir um conjunto de habilidades intelectuais, 
desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de um 
determinado volume de conhecimentos que funcionam como 
geradores de capacidade de trabalho e, conseqüentemente, de 
produção. De acordo com a especificidade e complexidade da 
ocupação, a natureza e o volume dessas habilidades deverão 
variar. A educação passa, então, a constituir-se num dos 
fatores fundamentais para explicar economicamente as 
diferenças de capacidade de trabalho e, conseqüentemente, as 
diferenças de produtividade e renda. (FRIGOTTO, 2001b, p. 
40). 
 
 



 

Esta “moderna” visão da educação foi fundamentada e difundida com o 

rótulo de Teoria do Capital Humano durante os anos 60 nos Estados Unidos e 

Inglaterra, chegando ao Brasil nos anos 70.  

Segundo Frigotto (2001a), esta teoria ganha força no governo Truman 

(anos 50) através do New Deal e seus Programas de Cooperação Técnica para 

acordos no campo da formação e qualificação profissional. Já no governo 

Kennedy (anos 60), organismos internacionais como ONU, OTAN, FMI, BIRD, 

UNESCO, OIT, denominados pelo autor como “os novos senhores do mundo 

ou o poder no mundo de fato” (p. 79 - grifos no original), passaram a se 

responsabilizar pela disseminação da idéia de recursos humanos, investimento 

e treinamento – capital humano – para a melhoria das condições de vida dos 

países subdesenvolvidos. 

Em Frigotto, encontramos que estudos na área desenvolvimentista, 

realizados sobre o crescimento das nações, apontaram o fator H (capital 

humano) como sendo o responsável por mais de 50% destas diferenças. 

Este teórico define Capital Humano como: 

 
O capital humano é função de saúde, conhecimento e atitudes, 
comportamentos, hábitos, disciplina, ou seja, é expressão de 
um conjunto de elementos adquiridos, produzidos e que, uma 
vez adquiridos, geram a ampliação da capacidade de trabalho e 
portanto, de maior produtividade. O que se fixou como 
componentes básicos do capital humano foram os traços 
cognitivos e comportamentais.(...) (FRIGOTTO, 2001b, p. 92 - 
grifos no original).  

 
 

CEPAL, OREALC, CINTERFOR foram algumas das agências 

internacionais na América Latina a difundir as estratégias para produção de 

capital humano, encaixando novos conhecimentos e atitudes (traços cognitivos 

e comportamentais) em cursos de formação profissional. Esta era a visão 



 

economicista da educação que estava sendo difundida. Ou seja, quanto mais a 

educação preparasse os indivíduos para serem produtivos no mercado de 

trabalho, melhor ela estaria cumprindo a sua função. 

O reflexo destas novas orientações para a educação nas políticas para o 

ensino profissionalizante brasileiro se deu com a promulgação da Lei nº 

5.692/1971, que criou a profissionalização compulsória no Ensino Médio, na 

época ensino de 2º grau. Segundo Cury (apud Franco, 1983), esta transformou 

o modelo humanístico/científico num modelo científico/tecnológico, aspecto 

este considerado por muitos como o “mais revolucionário” da Lei. 

No entanto, as certezas inspiradas pela Teoria do Capital Humano e 

defendidas por todos aqueles que acreditavam na “mão invisível” do livre 

mercado e na equação, maior instrução, maior produção, não se consolidaram 

nos anos vindouros. Nem poderia, na medida em que esta teoria não levava 

em conta o ser humano e sua história, nem as relações de força e poder dentro 

da sociedade, além de interesses conflitantes e antagônicos, como as relações 

de classes, o que significa para Frigotto (2001a) a sua debilidade teórica e 

político-prática. 

Três foram os fatores responsáveis pela debilidade da teoria do CH para 

este autor: 

 acelerado processo de implosão dos “Estados-Nações”, a 
partir dos anos 60 – desenvolvimento de corporações 
transnacionais; 

 uma nova divisão internacional do trabalho; 
 uma nova regionalização do mundo e concentração sem 

precedente de capital e do conhecimento técnico-científico 
(FRIGOTTO, 2001a, p. 94). 

 
 

 A crise do capitalismo no final do século XX, as transformações no 

mundo do trabalho e na dinâmica societal planetária não poderiam deixar de 



 

acarretar profundas mudanças no campo educacional. A Teoria do Capital 

Humano precisou de adaptação, e para dar continuidade à subordinação do 

sistema educacional aos interesses do capital, novos jargões foram 

introduzidos a fim de camuflar o aumento da exploração capitalista dentro de 

uma realidade onde instrução já não mais equivaleria a emprego.  

 Desta forma, nos anos 90, o teor economicista da Teoria do Capital 

Humano “metamorfoseia-se” em Sociedade do Conhecimento, para difundir 

novas categorias que passaram a servir de bandeira para o ideário neoliberal 

dentro da complexa e contraditória rede de relações estabelecidas pelo 

mercado no final do século passado. Para Frigotto (2001a, p. 79) 

 
(...) o ideário neoliberal, sob as categorias de qualidade total, 
formação abstrata e polivalente, flexibilidade, participação, 
autonomia e descentralização está impondo uma atomização e 
fragmentação do sistema educacional e do processo de 
conhecimento escolar (grifos no original). 
 
 

 Tais categorias foram rapidamente absorvidas e difundidas passando a 

funcionar como “mantras” mágicos no cenário educacional: polivalência, 

autonomia e descentralização. Contudo, se aparentemente ambos estivessem 

presentes nos discursos progressistas sobre educação, tomaram um sentido 

excludente e de forte apelo à lógica do capital, pois senão vejamos. Precisa-se 

sim, de profissionais polivalentes e flexíveis, pois estes irão substituir dois ou 

mais trabalhadores que serão cortados em função de uma lucratividade 

selvagem. Autonomia e descentralização sim, para que o nível de 

responsabilidade dos profissionais aumente a ponto deles lutarem para 

alcançar as metas estabelecidas pelos donos do capital como se estas fossem 

as suas próprias metas. 



 

 Desta forma, Gentili (2001) chama atenção para a desintegração da 

promessa integradora da escola, que outrora, em tempos de pleno emprego, 

constituía-se num espaço institucional com a função de contribuir para a 

integração econômica da sociedade na formação da força de trabalho, 

passando agora a enfatizar a formação para um provável desemprego. 

Dentro deste contexto, nasce a retórica da empregabilidade promovendo 

a capacidade dos indivíduos de manterem-se competitivamente ativos num 

mercado cada vez mais excludente. Ou melhor, o acúmulo de saberes, 

habilidades e competências de forma continuada são pré-requisitos 

necessários para diminuir as chances do profissional ser excluído do mercado. 

Esta mesma idéia devolve para os indivíduos a responsabilidade pelo seu 

sucesso profissional sem levar em consideração que este fator por si só já atua 

como um reforço para as desigualdades entre os sujeitos que têm acesso à 

formação continuada e os que não. 

Segundo Gentili (2001, p. 81), as mudanças na economia-mundo 

capitalista conduziram a educação a uma infeliz adaptação da lógica que 

direciona a formação para o emprego, para outra que educa para o 

desemprego. A desintegração da promessa integradora não nega a 

contribuição econômica da escolaridade, mas fundamentalmente ela faz com 

que se passe de uma lógica em função das necessidades e demandas 

coletivas para uma lógica privada, com ênfase nas capacidades e 

competências individuais, a fim de que o trabalhador possa se manter 

empregável no mercado. 

 
O estudo das tendências que marcaram o contexto no qual se 
produziu essa desintegração pode permitir-nos reconhecer o 
que chamarei aqui a privatização da função econômica 
atribuída à escola. Em tal sentido, é importante destacar que a 



 

desintegração da promessa integradora não tem suposto a 
negação da contribuição econômica da escolaridade, e sim 
uma transformação substantiva em seu sentido. Passou-se de 
uma lógica da integração em função de necessidades e 
demandas de caráter coletivo (a economia nacional, a 
competitividade das empresas, a riqueza social, etc.), a uma 
lógica econômica estritamente privada e guiada pela ênfase 
nas capacidades e competências que cada pessoa deve 
adquirir no mercado educacional para atingir uma melhor 
posição no mercado de trabalho. Morta definitivamente a 
promessa do pleno emprego, restará ao indivíduo (e não ao 
Estado, às instâncias de planejamento ou às empresas) definir 
suas próprias opções, suas próprias escolhas que permitam (ou 
não) conquistar uma posição mais competitiva no mercado de 
trabalho. A desintegração da promessa integradora deixará 
lugar à difusão de uma nova promessa, agora sim, de caráter 
estritamente privado: a promessa da empregabilidade 
(GENTILI, 2001, p. 81 - grifos no original). 

 

 

Esta visão economista e messiânica da educação tem sido uma das 

grandes vitórias do pensamento neoliberal na medida em que atrelou o objetivo 

da educação aos seus próprios interesses. Este pensamento tem instigado o 

espírito de competição inerente à própria alma do sistema capitalista à 

educação, acarretando um maior individualismo entre os atores deste jogo 

levando-os a perceberem-se como inimigos na disputa de quem “vai levar a 

melhor”. 

Nota-se no Brasil um considerado aumento no investimento de 

propaganda publicitária de instituições educativas utilizando fotos que exploram 

a figura de jovens associando-os à idéia de que ao realizarem cursos naquela 

determinada instituição terão seu futuro profissional garantido. 

Oliveira (2001b, p. 28) rebate esta lógica da qualificação para o sucesso 

no mercado de trabalho afirmando que “a produtividade não decorre só e nem 

primordialmente do aumento da qualificação, mas principalmente da 

automatização do processo produtivo”. Apoiando–se em Frigotto, este autor 

afirma que o sistema capitalista ao buscar tirar do trabalhador o controle do seu 



 

processo de trabalho através da produção flexível, não teria a intenção de 

investir maciça e consistentemente na maior qualificação do mesmo já que seu 

objetivo é exatamente o contrário, reduzir suas capacidades para que sua 

atuação seja pontual, limitada, menos onerosa e quiçá também “descartável”.  

A reforma do ensino profissional brasileiro nos anos 90 aliou-se à visão 

economicista da educação ao adotar o ensino por competência como seu perfil 

pedagógico norteador, e a laboralidade/trabalhabilidade como objetivo último. 

As políticas públicas para a educação, ao renderem-se a estes novos 

parâmetros, reforçam a idéia neoliberal de que a satisfação do indivíduo 

começa e termina na sua capacidade de adquirir bens e serviços 

comercializados pela mídia. Esta concepção desvia a percepção do indivíduo 

para um tipo de satisfação proveniente de uma luta política que vise a 

transformação da sociedade em prol de uma dinâmica mais justa. Dinâmica 

esta que coloque o mercado a serviço do cidadão e não o seu senhor. 

Estamos assistindo a um crescente índice de violência em todas as 

partes do planeta, além de crimes hediondos cometidos por jovens dos países 

desenvolvidos fartos de bens de consumo. Isto, na nossa opinião, indica que 

reduzir o ser humano a um bom consumidor apenas também é um ato de 

violência, violência que gera mais violência.  

A escola precisa reassumir seu papel na construção de cidadãos que 

compreendam o meio em que vivem e por quais forças são governados a fim 

de poderem juntos rediscutir um projeto de vida em sociedade que não 

implique em competição, mas em colaboração entre as várias classes, dentro 

de cada nação e entre as nações entre si. 



 

Utopia ou não, temos que enfrentar o fato de que o sistema capitalista 

na sua ganância por maiores taxas de lucro tem se mostrado incompetente 

para reger os princípios sociais que norteiam a raça humana neste momento 

histórico. Na verdade, ele tem muito mais demonstrado sua habilidade em 

promover desordens e desestruturações sociais. Precisamos de uma escola 

que oportunize o pensamento criativo a fim de podermos encontrar 

soluções/saídas para uma nova ordem social. 

Tendo contextualizado a globalização e suas repercussões, como 

também as mudanças no mundo do trabalho, nos modos de produção e os 

reflexos destas transformações na educação, no capítulo a seguir iremos 

discorrer sobre a reforma do ensino profissional nos anos 90 e o seu pacto com 

esta visão economicista e reducionista da educação através da escolha do 

governo brasileiro em submeter-se às instâncias supra-nacionais 

representadas pelas agências multilaterais de financiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2. A REFORMA E OS NOVOS RUMOS DO ENSINO 
PROFISSIONAL NOS ANOS 90 
O governo brasileiro frente aos ditames mercadológicos 



 

 
 

 

 

 

A história da educação profissional brasileira desde sua origem reflete a 

dualidade estrutural da sociedade que juntos construímos, quando no início do 

século passado, foram criadas as Escolas de Aprendizes e Artífices para os 

“órfãos e desvalidos da sorte”, com o intuito de oferecer uma ocupação para os 

filhos da classe proletária. Sendo assim, estas escolas foram criadas para 

formar aqueles que iriam assumir as funções técnicas na condição de dirigidos, 

ficando o ensino propedêutico rumo à universidade, para os filhos da elite, os 

quais assumiriam a condição de dirigentes. Ou seja, aos que têm acesso à 

educação propedêutica/clássica/geral, ficavam/ficam reservadas as atividades 

intelectuais e os cargos de comando, e aos que só têm acesso à educação 

tecnicista/profissionalizante, ficavam/ficam reservadas as funções a serem 

comandadas. 

 Para Gramsci, a separação entre o homem que faz e aquele que pensa 

é algo equivocado: 

(...) Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda 
intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do 
homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua profissão, 
desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um 
“filósofo”, um artista, um homem de gosto participa de uma 
concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta 
moral, contribui assim para manter ou para modificar uma 
concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras de 
pensar (GRAMSCI, 1968, p. 7 – grifos no original) 

 

 

Esta concepção classista impregnada no nosso sistema educacional fere 

o princípio educativo gramsciano da escola única na medida em que secciona 



 

o saber colocando o conhecimento intelectual, teórico, acima do manual, 

prático. Desta forma, o acesso à educação acadêmica se transforma num fator 

condicionante para a ascensão social do indivíduo dentro da sociedade. 

O crescimento da base industrial colocou em questionamento o princípio 

de orientação humanista pelo fato deste não formar o indivíduo para as 

necessidades do mercado de trabalho. Em função desta percepção, ao lado da 

escola clássica, nascem as escolas técnicas, para fins profissionais, porém não 

manuais. Para Gramsci (1968, p. 118), este surgimento se dá de forma caótica 

pela ausência de “princípios claros e precisos, sem um plano bem estudado e 

conscientemente fixado...”. A experiência acumulada ao longo dos anos com 

uma educação predominantemente humanista e em sua maioria proveniente 

de escolas religiosas mostrava-se insuficiente para gerir as necessidades de 

uma nova política educativa voltada para atender às demandas de uma 

industrialização emergente. 

A necessidade de encontrar uma maneira de aproximar o ensino 

profissional do mercado de trabalho desde então se transformou num desafio 

para os formuladores de políticas públicas no mundo, e a experiência brasileira 

não fica fora deste contexto. Vários foram os instrumentos legais e as reformas 

que ocorreram nas últimas décadas norteados ou “desnorteados” ao sabor do 

mercado: ora defendendo o ensino profissionalizante compulsório, ora não; ora 

tendo o Estado voltado para suas problemáticas endógenas, ora movido por 

interesses/pressões “supra-nacionais”. A sociedade como um todo, e em 

especial as classes menos favorecidas, tem sentido o reflexo destes 

movimentos confusos que demonstram a falta de políticas públicas maduras e 

comprometidas com maior justiça social a partir da oferta de uma educação 



 

pública de qualidade, e no nosso caso mais específico, de um ensino 

profissionalizante de qualidade e acessível a todos.  

Como exemplo deste movimento pró-mercado, no auge da Teoria do 

Capital Humano no Brasil, por volta dos anos 70, o advento do “milagre 

econômico” levou a indústria brasileira a precisar de técnicos melhor 

qualificados. Para atender aos interesses deste novo momento econômico 

brasileiro, o governo então criou a profissionalização compulsória no Ensino 

Médio (na época, ensino de 2o grau) através da Lei nº 5.692/197110. 

Apesar desta Lei, em termos concretos, não ter promovido as mudanças 

objetivadas, ela beneficiou em especial as Escolas Técnicas Federais que já 

eram reconhecidas pelo seu alto nível de ensino profissionalizante. Estas, 

passaram a ser concorridas pelos filhos da classe média, que a partir de então, 

podiam aliar uma excelente formação técnica à educação geral, a qual 

habilitava-os ao ingresso na universidade. 

O alto contingente de alunos da classe média que passou a freqüentar 

os cursos técnicos das ETFs, mas que não seguiam carreira, utilizando-os 

apenas como preparação para a universidade, levou o MEC a questionar o 

investimento ali concentrado.  

Pesquisas realizadas (MEC/SEMTEC/PROEP, 1998) apontaram que 

cerca de 60% a 70% dos alunos das escolas técnicas federais, que custavam 

US$ 4 mil aluno/ano contra US$ 750 aluno/ano de outros cursos de nível médio 

das escolas públicas, prosseguiam seus estudos em universidades.  

A partir principalmente desta constatação, o governo central brasileiro 

levando em consideração dados meramente orçamentários, dentro de uma 

                                            
10 Ressaltamos como razão não manifesta desta lei,  a contensão do acesso ao ensino 
superior. 



 

racionalidade financeira voltada para o custo-benefício, desprezando uma 

história de sucesso das escolas técnicas e agrotécnicas federais, passou a 

criticar estas escolas por terem uma finalidade muito mais propedêutica do que 

realmente profissional, negligenciando o fato de que são restritas as opções 

oferecidas à nossa população para obtenção de educação pública de 

qualidade. 

Embasado nesta crítica à funcionalidade do ensino técnico federal, o 

governo brasileiro implementou uma ampla reforma no ensino profissional após 

a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

em 20 de dezembro de 1996, do Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997, e da 

Portaria nº 646, de 14 de maio de 1997.  

No que tange à educação profissional na nova LDB, Capítulo III, Artigos 

39 a 42, ficou estabelecido o seguinte:  

• integração da educação profissional com as diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo ao 

desenvolvimento continuado de aptidões para a vida produtiva;  

• o desenvolvimento da educação profissional em articulação com o 

ensino regular ou por educação continuada, tanto em instituições 

especializadas como no ambiente de trabalho;  

• avaliação, reconhecimento e certificação do conhecimento 

adquirido na educação profissional para fins de prosseguimento e 

conclusão dos estudos;  

• validação dos diplomas em nível nacional e oferta de cursos 

especiais para as comunidades por parte das escolas técnicas e 

profissionais além dos cursos regulares. 



 

 

 Saviani (1997, p. 215-216) compara este capítulo a uma “carta de 

intenções”, descaracterizada do que deveria ser um documento legal, já que 

não define “instâncias, competências e responsabilidades”. Para este autor, a 

Lei não define se a educação profissional está a cargo da União, dos Estados 

ou dos Municípios, das empresas, do sistema S (SENAI, SESI, SENAC, SESC, 

etc), e dentro da União se o órgão responsável seria o MTb, o MEC, ou ambos. 

Segundo este autor, a justificativa encontrada para tal indefinição seria uma 

estratégia do governo federal para dar espaço para a tramitação do Projeto de 

Lei nº 1.603/96 do seu interesse, o qual veio originar o tão contestado Decreto 

nº 2.208/97. 

Lima Filho ressalta o caráter autoritário e a manobra política utilizada 

pelo governo FHC para aprovar o Decreto Lei nº 2.208/97, desrespeitando a 

comunidade educacional que já pressionava o Legislativo por um projeto 

substitutivo àquele apresentado pelo PL nº 1.603/9611. 

Publicado em 17.04.97, o Decreto Nº 2.208/97 é o principal 
instrumento jurídico-normativo da reforma da educação 
profissional. Este é sucedâneo do Projeto de Lei 1.603/96 que 
tramitou na Câmara Federal a partir de março/96, sofrendo forte 
oposição da comunidade educacional e da sociedade, que 
pressionavam o Legislativo pela rejeição ou apresentação de 
um substitutivo com concepção totalmente diversa daquela 
defendida pelo Executivo. Em fevereiro/97 o governo, 
estrategicamente, retira o Projeto de Lei de discussão, e a 
pretexto de regulamentação da LDB aprovada – na verdade 
extrapola a isto – baixa o Decreto 2.208, complementado pela 
Portaria MEC 646 e pela Medida Provisória 1.548-28. Juntos – 
decreto, portaria e MP – retomam integralmente os termos do 
PL 1.603/96 e passam a nortear as ações de implementação da 
reforma da educação profissional (1999, p. 125). 

 

 
                                            
11 Para fins de aprofundamento sobre o processo histórico que culminou na promulgação da 

nova LDB em 1996, consultar Saviani (1997). Mais especificamente sobre a legislação que 
concerne à educação profissional, ver Guimarães (1998). 



 

 Na verdade, os parâmetros que regeram esta reforma foram semeados 

desde o governo do presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992) quando 

da proposta de criação de um Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 

inicialmente elaborada pela Secretaria Nacional de Ensino Técnico-

SENETE/MEC, na época, tomando por base a concepção messiânica e 

ultrapassada da educação profissional, e dando a ela o “papel de 

transformadora da realidade econômica e social do país” (SENETE apud 

KUENZER, 2000, p. 41). 

Esta lógica decorre do fato do governo brasileiro entender que o 

desenvolvimento dos países de Primeiro Mundo se deu fundamentalmente pelo 

amplo investimento em educação profissional e o Brasil, para atingir tal 

patamar, precisava de políticas públicas que investissem maciçamente em 

formação e recursos humanos para absorver, desenvolver e gerar tecnologia 

(KUENZER, 2000).  

A equiparação do Brasil aos países do cone norte em termos 

educacionais aliava-se a uma política mais ampla de abertura de mercado 

iniciada no governo Collor a qual objetivava intensificar a participação do Brasil 

no mundo globalizado. O teor neoliberalizante desta política foi bem resumido 

por Ramos (1996) na citação a seguir: 

O Governo Collor propôs para o Brasil um modelo de 
reestruturação econômica e de intervenção do Estado afinado 
com o ideário neoliberal, tendo como base o instrumental 
analítico desenvolvido no chamado Consenso de Washington12. 
Junto com o discurso de modernização do país, veio a 
proclamação da falência do modelo de desenvolvimento 

                                            
12 O “Consenso de Washington” foi como ficou conhecido um encontro ocorrido em 

Washington, em 1989, quando se reuniram diversos economistas latino-americanos de perfil 
liberal, funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo norte-americano, para avaliar as 
reformas econômicas em curso no âmbito da América Latina. Deste “Consenso” resultou um 
receituário de 10 regras universais que passaram a ser exigidas pelas agências financiadoras 
internacionais para a concessão de créditos (NEGRÃO, 1998 e GENTILLI, 1998). 



 

brasileiro, que teria sido causador de um fraco desempenho 
social e produtivo. Nesta linha, o Estado foi acusado de protetor 
e mantenedor de um quadro institucional improdutivo, já que 
sua figura centralizadora teria causado uma inflação crescente 
incompatível com a estabilidade e com o crescimento 
econômico. Desta forma, a liberalização da economia tenderia 
a trazer o equilíbrio entre a produtividade, a modernidade e a 
prosperidade. A direção neoliberalizante implementada pelo 
Governo Collor procurou atribuir novos contornos ao Estado, de 
modo que este fosse promotor, articulador e mobilizador 
nacional do processo de modernização do país no que se 
refere à construção de infraestrutura básica para tal. O Estado 
ficaria também responsável por gerar condições para as 
empresas se capacitarem tecnologicamente. 
Nesse contexto, as atenções voltaram-se à educação, já que a 
falta de qualidade neste setor passou a se configurar como 
obstáculo à competitividade. Destacando-se a necessidade de 
se reorientar o esforço institucional e financeiro do poder 
público para o ensino básico, aos ensinos técnico e superior 
coube a adequação às políticas industrial e tecnológica. Já se 
previa, portanto, uma reforma destas modalidades de ensino. 

 
 
 Para Ramos (1996), o impeachment de Collor em 1992 não “significou o 

afastamento do ideário difundido por sua gestão”. Desta forma, as maiores 

conseqüências deste Governo, como demonstra a autora, 

 
(...) estão no aspecto geral que tende a perdurar e realmente se 
efetivar, qual seja, o deslocamento do público em favor do 
privado, sem a correspondente publicização deste último. 
Do ponto de vista da riqueza social, a privatização e a nova 
(des)regulamentação da economia se refletiu no atrelamento do 
parque industrial brasileiro ao comando hegemônico do capital 
estrangeiro. 
 

 
 Segundo esta autora, estas condições proporcionaram o renascer da 

Teoria do Capital Humano, passando o trabalhador “a ser condição 

fundamental para a qualidade e para a produtividade industrial”.  

 
Assim, os empresários assumiram uma atuação tanto na 
aparelhagem estatal, garantindo ações junto aos órgãos 
ministeriais e ao Congresso, como em relação à sociedade civil, 
através de seus órgãos representativos e da veiculação de 
suas propostas por diversos meios de comunicação. Sua 
estratégia política fez, também, com que se fortalecessem o 
papel de suas instituições de estudos e pesquisas, colocando-



 

as como mediadoras das relações de disputa de interesses. 
Desta forma, os empresários têm exigido do Governo não só a 
ampliação da educação básica, como também a incorporação 
das premissas a partir das quais a formação técnico-profissional 
deve orientar-se (ibid). 

 
 

No final do governo Itamar Franco (1992-1994), foi criado o Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica transformando as Escolas Técnicas 

Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, através da Lei         

nº 8.948, de 08/12/94 (RAMOS, 1996).  

O Sistema Nacional de Educação Tecnológica então criado ficou 

responsável pelas instituições de ensino profissional no âmbito municipal, 

estadual e federal, como também o SENAI e o SENAC e instituições 

particulares. Os CEFETs representavam a espinha dorsal do sistema por 

oferecerem cursos de nível médio, superior e pós-graduação além de 

assistência às unidades descentralizadas de segundo grau, como também 

tinham a função de articulação com os setores produtivos e com a sociedade. 

A criação deste Sistema foi motivo de críticas uma vez que ele reavivava a 

velha dualidade que separava dentro do Sistema Nacional de Educação uma 

vertente específica para o ensino profissional e outra para o acadêmico 

(KUENZER, 2000). 

 Em 1995, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998/1999-2002), diante do agravamento da crise social, retoma o mesmo 

enfoque da educação “salvacionista” do governo Collor a fim de integrar a 

economia brasileira ao mundo globalizado, deslocando as causas da crise do 

conflito entre capital-trabalho e do crescente desemprego à má qualificação 

dos trabalhadores, alimentando no “imaginário coletivo a compreensão de que 

a única saída para as populações marginalizadas economicamente e 



 

socialmente é a apropriação de um novo capital cultural, habilitando-as a 

disputarem, em melhores condições, uma vaga no mercado de trabalho” 

(OLIVEIRA, R., 2003, p. 24).  

 Porém, para Saviani, há uma contradição nesta supervalorização da 

educação pelas políticas adotadas tanto por Collor como por Fernando 

Henrique. Ambas se caracterizaram, em sua opinião, como sendo 

 
políticas claudicantes: combinam um discurso que reconhece a 
importância da educação com a redução dos investimentos na 
área e apelos à iniciativa privada e organizações não-
governamentais, como se a responsabilidade do Estado em 
matéria de educação pudesse ser transferida para uma etérea 
‘boa vontade pública’ (SAVIANI, 1997, p. 230). 
 
 

Ramos (1996), apoiando-se nas análises de Cunha (1995) sobre a 

proposta do governo FHC, chama atenção para as descontinuidades entre as 

intenções que fundamentaram a aprovação da Lei Federal nº 8.948/94 no 

governo Itamar Franco e a forma como ela foi trabalhada pela gestão de 

Fernando Henrique Cardoso. Enquanto o primeiro intencionava valorizar a rede 

de escolas técnicas federais, na Proposta de FHC, a educação brasileira é 

percebida só pelos seus fracassos: “Tudo o que se fez não resultou em nada 

de bom, que possa servir de apoio para melhorar a situação existente" 

(CUNHA apud RAMOS, 1996). 

Estas descontinuidades que geram incoerências no tratamento das 

políticas educacionais levam Ramos (ibid) a concluir que 

 
A descontinuidade na implementação de políticas quando da 
mudança de governos, no entanto, mostra o quanto uma 
legislação pode estar distante da realidade sócio-econômica e 
política do país, o que lhe confere um alto caráter de 
fragilidade. O que se percebe com isso é o divórcio existente 
entre a esfera técnica, o nível social e político e o corpo 
burocrático da conjuntura em que a legislação é concebida se, 



 

nesse processo, não há a participação efetiva da sociedade 
civil. 
 

  
 Em análise documental, Oliveira (2001a) ratifica aquilo observado por 

Ramos, uma vez que inicialmente a SENETE não pretendia nem diminuir as 

vagas existentes, como ocorreu no governo FHC com a redução de 50% na 

oferta de vagas para o ensino médio de acordo com o Decreto 2.208/97, nem 

contrariar a estrutura educacional vigente.  

 
Por exemplo, entre os objetivos instituídos pela SENETE para 
ao ano de 1992 (Brasil, MEC/SENET, 1992), constava a 
realização de atividades que levassem o sistema a melhorar a 
qualidade do ensino ministrado nas escolas formadoras, bem 
como havia uma preocupação de garantir a expansão na oferta 
de vagas. Neste sentido, a idéia de competitividade posta 
naquele momento e que fazia parte dos interesses do plano 
nacional de desenvolvimento em voga, não contrariava a 
estrutura educacional existente, como foi posteriormente 
entendido pelo governo Fernando Henrique Cardoso quando 
lançou o Projeto de Lei 1603/96. (OLIVEIRA, 2001a, p. 249). 
 
 

No governo FHC, o Ministério do Trabalho fica  responsável por políticas 

de formação para os indivíduos sem ou com baixa escolaridade, e em situação 

de risco, através da Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional 

(SEFOR), que toma a frente das discussões sobre a educação do trabalhador 

junto com a Secretaria de Educação Média e Tecnológica, SEMTEC/MEC 

(antiga SENETE)13. Adotando uma estratégia democrática em busca de 

fomentar reflexões, convida representantes do governo, pesquisadores, 

                                            
13 Em 1994, sob a ótica organizacional, a Lei Federal nº 8.948/94 instituiu o Sistema Nacional 

de Educação Tecnológica, integrado pelas instituições de educação tecnológica, vinculadas 
ou subordinadas ao Ministério da Educação e aos sistemas congêneres dos Estados, 
Municípios e Distrito Federal. Esta mesma Lei instituiu, também, o Conselho Nacional de 
Educação Tecnológica, órgão consultivo, no âmbito do Ministério da Educação. Estes 
dispositivos foram revogados pela Lei Federal nº 9.649/98, no seu Art. 66. Nessa mesma 
época, o Ministério da Educação reorganizou sua estrutura interna enfatizando a educação 
tecnológica com a criação, primeiro, da SENETE – Secretaria Nacional de Educação 
Tecnológica, em janeiro de 1990, e, posteriormente, SEMTEC– Secretaria de Educação 
Média e Tecnológica, em 1992 (MEC/SEMTEC, 2003, p. 17). Atualmente, esta secretaria 
denomina-se Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC). 



 

membros da ANPED, empregadores e trabalhadores para discutir os novos 

rumos para a educação profissional brasileira com a finalidade de tornar o país 

mais competitivo internacionalmente e ao mesmo tempo melhorar a qualidade 

de vida do povo brasileiro. Estas discussões dão origem a um documento14 

cujo conteúdo, dentre outras questões, rejeita a Teoria do Capital Humano, a 

dualidade presente na formação profissionalizante, a formação do trabalhador 

para tarefas específicas aos moldes fordistas, etc. A partir das reflexões 

desenvolvidas neste documento, a SEFOR elabora o seu projeto para 

Educação Profissional15. 

A importância de ressaltarmos a iniciativa da SEFOR/MTb deve-se ao 

fato deste órgão passar a pressionar o MEC, enquanto instância responsável 

pelo ensino técnico profissional de nível médio e superior, para a 

reestruturação do ensino profissional brasileiro. 

O MTb, prioritariamente responsável pela profissionalização da 

população em risco social, de baixa escolaridade e conseqüentemente à 

margem da ciranda mercadológica, iniciou em 1995 “um conjunto de 

estratégias articuladas com as secretarias estaduais de trabalho e diversas 

instâncias da sociedade, objetivando atingir, até o ano de 1999, pelo menos 15 

milhões de trabalhadores anualmente, número equivalente a cerca de 20% da 

população econômica ativa no Brasil” (BRASIL, MTb/SEFOR apud OLIVEIRA, 

2001a, p. 243). Esta era uma das metas do Plano Nacional de Educação 

Profissional (PLANFOR)16. E para atingi-la, o MTb ao analisar as instituições de 

                                            
14 Questões Críticas da Educação Brasileira, produzido pelo MICT/MEC/MCT/Mtb em 1995. 

Para maiores informações, ver Kuenzer (2000, p. 54). 
15 Maiores detalhes, ver Kuenzer (2000) e Oliveira (2001). 
16 Plano instituído pelo MTb para articular um amplo leque de instituições da sociedade civil em 

um esforço nacional voltado para a qualificação e formação dos trabalhadores (Brasil, 
MTb/SEFOR, 1995). Uma visão crítica sobre esta iniciativa do governo pode ser encontrada 



 

ensino profissional tece críticas às escolas e seus modelos tradicionais de 

ensino, afirmando que estas escolas 

 
(...) Estavam preparadas para ministrar uma formação única, 
sólida até para um bom e estável emprego, não para a 
mudança, a flexibilidade, a polivalência cobradas pelo setor 
produtivo. Sabiam disciplinar com assiduidade, pontualidade e 
obediência, não para a iniciativa, o imprevisto, a decisão e a 
responsabilidade. Muitas dispunham de laboratórios, oficinas e 
técnicos de primeiro mundo, adequados a um setor de ponta 
cada vez mais enxuto, não concebiam abrir tudo isso à massa 
crescente de trabalhadores e produtores “informais”. 
Dominavam tecnologias de produção de currículos e materiais 
didáticos pedagogicamente corretos, mas fora da lógica do 
setor produtivo. Formavam premiados “operários padrão”, bons 
técnicos e ótimos vestibulandos, mas não tinham estratégias 
para formar cidadãos (BRASIL, MTb/SEFOR apud OLIVEIRA, 
2001a, p. 245). 
 

 
Partindo desta compreensão, o MTb se coloca na posição de irradiador 

das mudanças na educação profissional brasileira e entra em articulação com 

várias instâncias governamentais e privadas: 

Uma das primeiras estratégias propostas por este Ministério foi 
a criação dos Centros de Educação Profissional e pós-
secundária: tentativa de aproveitar as estruturas já 
consolidadas no âmbito do Sistema S (SENAI/SESI, 
SENAC/SESC, SENAR, SENAT/ SEST,SEBRAE) e das 
Escolas Técnicas Federais. Com esta proposição impulsionou-
se, em definitivo, o movimento de cefetização das escolas 
técnicas federais, ou seja, voltá-las para a educação 
tecnológica de nível superior (OLIVEIRA, 2001a, p. 245). 

 

 A cefetização também se torna algo atraente para a difusão do projeto 

do MTb pois estas instituições cobrem todos os níveis da educação 

profissional, desde o técnico básico para os profissionais sem qualificação até 

os níveis de pós-graduação incluindo ensino superior tecnológico, graduação 

plena, mestrado e doutorado. Estas proposições iniciais advindas do MTb 

                                                                                                                                
no Documento Base do seminário organizado pelo MEC/SEMTEC/PROEP “Educação 
Profissional: Concepções, Experiências. Problemas e Propostas” (MEC/SEMTEC/PROEP, 
2003) 



 

influenciaram as leis e os decretos que direcionaram a reforma do ensino 

profissional regulamentada pelo MEC em 1996 e 1997.  

De acordo com Kuenzer, a PL nº 1.603/96 que dispõe sobre os novos 

rumos da educação profissional tem uma de suas origens na SEFOR/MTb e 

outra no MEC que, no momento discursivo e reflexivo que antecede a reforma, 

vinha 

 
(...) desenvolvendo na SEMTEC, uma discussão sobre a função 
que as escolas técnicas e agrotécnicas vêm desempenhando 
na educação de jovens, no âmbito da discussão sobre o 
significado do ensino médio. É, portanto, uma discussão de 
outra natureza, que se inicia a partir de avaliações feitas por 
consultores do Banco Mundial e de outras instituições públicas 
nacionais, preocupados com a crescente demanda por recursos 
financeiros, resultante das pressões sociais pela 
democratização do acesso, a partir da redução dos fundos 
públicos nacionais e internacionais, o que passa a exibir maior 
racionalidade e melhoria da relação custo-benefício 
(KUENZER, 2000, p. 58-59 – grifos no original). 

 

Kuenzer (2000, p. 62) chama atenção para a postura assumida por estas 

duas instâncias governamentais durante o período de definição de rumos do 

ensino profissional. Enquanto o MTb através da SEFOR 

 
(...) busca interlocutores entre os que acumulam conhecimento 
teórico/prático sobre a relação trabalho/educação em tempos 
de reestruturação produtiva, demonstrando nos seus 
documentos conhecimento da literatura e da prática, o mesmo 
não se dá com o MEC/SEMTEC, que mantém a discussão 
interna a seus técnicos, abrindo-a para o Conselho Nacional de 
Secretários de Educação – CONSED e para a rede de Escolas 
Técnicas Federais e CEFETs, que participam de algumas 
reuniões que não tiveram caráter deliberativo, mas apenas 
consultivo. A formatação da proposta final é feita pela 
SEMTEC, “ouvidos” interlocutores17 especialmente 
selecionados (grifos nossos). 
 

 

                                            
17 Dentre estes interlocutores está Cláudio Moura Castro, consultor para o Banco Mundial na 

época, criticado por muitos teóricos por elaborar documentos que reforçam a visão 
economicista desta agência de financiamento, defendendo os princípios que regem a reforma 
e argumentando principalmente sobre a separação do ensino técnico do propedêutico. 



 

Estes “interlocutores” não são os mesmos buscados pelo MTb, mas os 

que coadunavam com a política pública para a redução de custos dentro da 

lógica do Estado Mínimo defendida pelas agências financiadoras internacionais 

(Banco Mundial, BID, FMI, etc) que passaram a pressionar os países da 

América Latina para uma “concertación” de suas políticas educativas, a partir 

da década de 90, em nome da mundialização da economia e da necessidade 

de elevação do nível educacional da sua população, sob o argumento de que 

só através da educação estes países poderiam tornar-se competitivos no 

mercado internacional.  

Segundo Bueno (1998), a “concertación”, ou políticas de ajuste para a 

educação na América Latina, 

 
(...) envolve a assunção de prioridades, critérios, modelos e 
procedimentos homogêneos e é apresentada como esforço 
nacional e regional articulado a um consenso internacional. 
Representa, todavia, o palco das interferências externas no 
rumos da educação dos países “em desenvolvimento” 
localizados no continente (p. 81). 

 

Diante deste cenário, atestamos também o fato destas mesmas 

agências difundirem a incompetência do Estado em prover educação de 

qualidade para todos, defendendo além da diminuição do seu papel, o 

desenvolvimento de parcerias com a iniciativa privada e Organizações não 

Governamentais, para a oferta de serviços educacionais. Para que esta lógica 

fosse acatada e disseminada, estas agências disponibilizaram financiamentos 

sujeitos a um receituário para aqueles que deles fizessem uso. Receituário 

este, obviamente, sintonizado com as políticas neoliberais defendidas pelos 

países de capitalismo avançado. 



 

E na ciranda da globalização, o país que segue os receituários e reduz 

os investimentos em educação e pesquisa tende a “continuar como consumidor 

de produtos, de ciência e tecnologia, enquanto produz insumos e oferece boas 

condições para a exploração do homem e da natureza pelos países 

desenvolvidos, ficando sempre mais pobre e dependente” (KUENZER, 2000, p. 

81). 

O atual cenário mercadológico-educacional, o qual subordina o 

desenvolvimento das potencialidades individuais aos imperativos de ordem 

econômica, restringindo o entendimento de cidadania à capacidade de adquirir 

direitos do mercado, encontra-se impregnado das categorias defendidas pela 

Sociedade do Conhecimento, que são: qualidade total, formação abstrata e 

polivalente, flexibilidade, participação, autonomia e descentralização 

(FRIGOTTO, 2001a). Tais categorias têm servido de respaldo para os 

formuladores de políticas educacionais darem continuidade à visão 

economicista da educação, gerando conflitos com aqueles que atuam na área 

de educação profissional em defesa de uma formação integral. 

No que tange à valorização desta visão economicista da educação, 

Frigotto (2001c, p. 44-45) conclui o seguinte: 

 
O balanço da história recente da forma violenta mediante a 
qual o capital resolve suas crises de maximização das taxas 
de lucro não deixa dúvida de que de fato o ideário do capital 
humano, como estratégia para a diminuição de desigualdades 
internacionais, regionais e individuais, apreende as relações 
sociais de forma enviesada e falseia as razões estruturais da 
exclusão. 

 

Esta manobra ideológica faz parte do jogo de subordinação idealizado 

pelos intelectuais do capital em nível global. Segundo Oliveira (2001a, p. 191), 

neste novo cenário 



 

(...) as novas características assumidas pelos Estados, nos 
países em desenvolvimento, são acompanhadas da ascensão 
de instituições multilaterais financeiras, tais como o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional – FMI -, que, ao 
regularem política e economicamente os destinos das nações 
mais pobres, estabelecem um padrão de acomodação à 
globalização que as impede de ascenderem a um outro 
patamar de competitividade o qual não seja o da subserviência 
e o da reserva de capital para as nações desenvolvidas. 

  
As políticas educacionais, ao serem definidas a partir da ótica dos 

financiadores do capital globalizado e acatadas por empresários e técnicos do 

governo brasileiro, partem do pressuposto de que a educação seria a mola 

mestra para reversão das desigualdades sócio-econômicas provocadas pelo 

próprio sistema capitalista. É dentro deste contexto de pressões externas e 

conivência interna que nos reportamos à reforma da educação profissional 

brasileira nos anos 90.  

 Para Kuenzer, o Brasil ao aderir aos princípios do Banco Mundial dentro 

do processo de globalização, assume a posição de sócio-dependente, sem 

condições de construir a sua soberania: 

 
(...) Os princípios do Banco Mundial explicitados, cuja adoção é 
condição para financiamento, falam por si sós, tornando clara a 
articulação das políticas públicas brasileiras nesta etapa de 
desenvolvimento, às políticas elaboradas para os países 
pobres, principalmente pelos EUA, que detêm a hegemonia no 
âmbito do Banco Mundial. Defini-se assim a forma de 
participação do Brasil no processo de globalização: como sócio 
dependente, heterônomo e consumidor, sem condições de 
negociar sua inserção e construir sua soberania, de modo que 
se relacione com os demais países como parceiro livre e 
autônomo (KUENZER, 2000, p. 72). 

 

Como o Brasil assume na política internacional a posição de 

dependente, o Projeto de Lei nº 1.603/96, o qual precede o Decreto Lei nº 

2.208/97, nasce de um conjunto de tensões, que além de receber influência 

das esferas “supra-nacionais” através da SEMTEC/MEC, recebe também 



 

pressões intra-governamentais através do MTb18. O resultado desta união 

desenvolve uma síntese que segundo Kuenzer 

 
(...) é desastrosa porque tenta acomodar diferentes concepções 
de grupos que pertencem ao mesmo governo, mas que 
procuram manter sua hegemonia por meio de um pretendido 
“esforço integrado” que articule o poder de controlar e a 
capacidade de financiar (KUENZER, 2000, p. 53). 

 

 Na verdade, o MEC, ao receber pressão das agências financiadoras 

internacionais com todo o seu receituário, procura, na intenção de agradar a 

“gregos e troianos”, acomodar o conteúdo da reforma às discussões que já 

vinham sendo desenvolvidas junto ao MTb. Então este projeto em termos de 

estratégias e competências, segundo Kuenzer (2000, p. 64), parece o “samba 

do crioulo doido”. Observaremos, ao analisar as falas dos sujeitos 

entrevistados, que este contexto confuso e difuso em que brota a reforma, tem 

repercussões diretas para os “consumidores finais” deste processo que são os 

gestores, coordenadores/professores e alunos, é claro, atores responsáveis 

pela operacionalização e vivência das novas concepções propostas pela 

reforma no chão do CEFET Pernambuco.  

 Estes “consumidores finais”, protagonistas de toda reestruturação, foram 

forçados pelos meios legais a materializar aquilo que receberam de supetão, 

de cima pra baixo, num texto confuso, das mãos de técnicos que não seriam os 

responsáveis por gerir e operacionalizar tais ações no chão de escola. Como 

resultado deste jogo de imposições, nossos protagonistas não tiveram outra 

opção a não ser driblar e atropelar suas próprias convicções que estavam 

sendo maturadas através de reuniões promovidas pelo Conselho das IFETs 

                                            
18 Ao MEC cabe a formação básica como direito universal. Enquanto ao MTb cabe articular 

política de emprego, com trabalho e de educação profissional no país” e tem como clientela 
os desempregados e os excluídos 



 

“em busca de um projeto político-pedagógico que norteasse suas ações e 

atendesse aos interesses dos professores e alunos” (GUIMARÃES, 1998, p. 

67) no período discursivo que antecedeu à imposição do Decreto Lei 2208/97, 

conforme já mencionamos acima.  

 Este cenário em que se encontrava o Brasil – e ainda se encontra -, à 

mercê dos financiamentos internacionais para suas ações locais, desconhece a 

inteligência nacional e sua capacidade de criar soluções para seus próprios 

males, gerando revolta, frustração, descrédito e desmotivação, fatores que 

colocaram em risco a “alma” da escola e o trabalho de gerações de 

profissionais sérios que construíram o melhor que o nosso país já ofereceu em 

termos de educação profissional pública e gratuita através da rede de Escolas 

Técnicas Federais e CEFETs.  

Ressaltamos o pensamento de Bueno (1998, p. 13) quando a mesma 

afirma que 

(...) as reformas educativas que estão sendo conduzidas para o 
ensino médio em nosso país retomam o velho e conhecido 
roteiro de fora para dentro, que abarca desde os pressupostos 
para a leitura da realidade interna e a realização dessa leitura 
aos modelos de referência a serem replicados.  
Essa perspectiva desqualifica o potencial auto-transformador da 
escola existente e descarta as possibilidades do nacional ser 
apreendido e construído segundo óticas endógenas. Retoma-
se, mais uma vez, a opção pela interferência na “realidade 
rebelde”, pretendendo-se reconstruí-la em função de um 
modelo paradoxal que alia o otimismo tecnológico e o 
pragmatismo das exigências do mercado ao raciocínio de eixo 
empresarial-economicista recomendado pelas agências 
internacionais. 
 

 
A negligência às “óticas endógenas” reflete-se na maneira pela qual a 

reforma foi implementada no CEFETPE, seus desmandos, atropelos e 

dificuldades que estão presentes nas falas dos sujeitos entrevistados. Para 

exemplificar, citamos a fala do COORD 4, o qual acredita que a reforma não 



 

passou de uma questão de marketing para esconder os interesses do capital 

internacional que, dentro de uma perspectiva neoliberal, encontra eco entre os 

governantes brasileiros descomprometidos com uma política educacional séria. 

 
“Na verdade essa reforma não partiu de uma consulta, de um 

planejamento. Acredito que tenha sido mais uma questão de marketing. 

De repente o CONCEFET, o Conselho de Diretores, se viu face a um 

grande problema. O governo naquele velho discurso dentro da política 

neoliberal e dentro daqueles acordos estabelecidos com os grandes 

órgãos financeiros, BID,BM, eles ofertam certos empréstimos, mas com 

uma correspondência numa série de ingerências quanto à política 

educacional” (COORD 4). 

 
 Como expressão desta ligação entre políticas educacionais e princípios 

defendidos pelas agências multilaterais, citamos o Programa de Expansão da 

Educação Profissional (PROEP)19 criado pelo governo brasileiro (Portaria MEC 

nº 1.005/97) para servir de “braço operacional das profundas mudanças que 

pretendem dar uma resposta à inoperância do antigo ensino profissionalizante 

e às demandas crescentes de um país em fase de modernização e inserção na 

economia global e competitiva do mundo atual” (MEC/SEMTEC/PROEP, 1998, 

p. 4). 

 Tal Programa pode ser melhor explicado como uma réplica, em nível 

nacional, das linhas de financiamento utilizadas pelas agências internacionais 

para “fazer acontecer” seus programas e metas. No caso brasileiro, o PROEP 

foi criado para financiar a reforma imposta pela nova legislação da educação 

                                            
19 Enquanto o MEC criou o PROEP (1997), o MTb instituiu o PLANFOR (1996); estas foram as 

principais políticas públicas criadas no governo FHC no âmbito da educação e formação para 
trabalhadores. 



 

profissional a partir de 1996. Com o orçamento de US$ 500 milhões, o PROEP 

teve metade financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 

os outros 50% divididos entre MEC e o Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT), do Ministério do Trabalho (MEC/SEMTEC/PROEP, 1998). As “profundas 

mudanças” financiadas por este programa, que se propunha a ser o “principal 

agente de implantação do Sistema de Educação Profissional no País, através 

de um conjunto de ações a serem desenvolvidas em articulação com diversos 

segmentos da sociedade” (SEMTEC/PROEP)20, contemplavam o seguinte: 

 
 Separação da Educação Profissional do ensino regular a fim 

de que esta se torne uma complementação da Educação Geral e 

não uma parte da mesma. As escolas que ofereciam os dois 

cursos simultaneamente puderam continuar a oferecer ambas 

alternativas, só que separadamente. Desta forma, a Educação 

Profissional passa a fazer parte do ensino pós-secundário. 

 Estabelecimento de três níveis de Educação Profissional: 

Cursos Básicos: Uma modalidade de educação não-formal, com 

duração variável destinada a proporcionar ao trabalhador, com 

qualquer nível de escolaridade, conhecimentos que permitam 

sua reprofissionalização, qualificação e atualização para o 

exercício de profissões demandadas pelo mercado. Os 

concluintes desses cursos receberão certificados de qualificação 

profissional. 

                                            
20 O que é o PROEP? Disponível em http://www.mec.gov.br/semtec/proep/oproep.shtm 



 

Cursos Técnicos: Visando à formação, habilitação e certificação de 

técnicos, estes cursos destinam-se a jovens ou adultos que 

estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. 

Cursos Tecnológicos: Estes cursos deverão ser estruturados para 

atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas 

especializadas e conferirão ao aluno o diploma de tecnólogo. 

 Currículos abertos. Um curso profissional não pode ter 

currículos fechados e rígidos, assim as diretrizes não vão definir 

os currículos ou disciplinas, mas as competências e habilidades 

que o aluno deverá conquistar numa área determinada. Além 

disto, os professores precisam ter uma formação vinculada à 

atividade produtiva e empresarial e o sistema de avaliação deve 

fugir do esquema tradicional, i.e., perguntas e respostas. Isto 

afeta o tempo de duração dos cursos o qual deve ser definido 

pelo desenvolvimento das habilidades necessárias. 

 Ensino em módulos. A Educação Profissionalizante estruturada 

por módulos prevê que o aluno, ao adquirir determinadas 

competências num módulo específico, já pode ingressar no 

mercado de trabalho enquanto continua cursando os módulos 

seguintes. Dentro desta nova perspectiva de ensino em módulos 

também são contemplados trabalhadores que adquiriram 

competências na prática, exercendo funções no mercado sem 

nunca ter freqüentado um curso profissionalizante. Estes, na 

Nova Educação Profissional, poderão obter certificados para 

suas competências procurando uma agência credenciada para 



 

exame teórico e prático. De acordo com o resultado, poderá 

ainda continuar o curso completando as disciplinas que faltam. 

 Estudos de mercado. Para acompanhar a reforma, a escola 

deve fazer, permanentemente, estudos de mercado a fim de 

determinar a demanda por profissionais e o tipo de oferta 

disponível de cursos. Faz-se necessário conhecer as tendências 

do mercado para que os cursos possam se adaptar às novas 

realidades. Daí a necessidade de flexibilidade da escola. 

 Participação comunitária. Existem atualmente no país 133 

escolas federais entre agrotécnicas, técnicas e Unidades 

Centralizadas de Ensino (Uned) e os Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET) de nível superior que o governo 

vai preservar transformando-os em centros de referência 

nacional. Além desta rede, a nova concepção da Educação 

Profissional incorpora o Sistema S (SENAI, SENAC, SENAT e 

SENAR), as ONGs e os estabelecimentos de ensino profissional 

livre. Desta forma, o Governo Federal divide cada vez mais com 

a sociedade sua responsabilidade com educação profissional 

(MEC/SEMTEC/PROEP, 1998). 

 

Como já vimos, a discordância de pesquisadores e profissionais da área 

desde a forma como o decreto foi implementado até o conteúdo nele contido 

cujas ações principais encontram-se acima relacionadas, não poderia ter 

deixado de se traduzir em inúmeras críticas e questionamentos.  

Na visão de Cunha (2002, p. 120), 



 

 
Visto em perspectiva, o MEC passou a contar com um 
instrumento muito mais poderoso do que a legislação que 
pretendia obter do Congresso em 1996: ao invés da força 
coercitiva da lei, dispõe, agora da força menos intensa do 
decreto, só que somada ao apelo irresistível dos 500 milhões 
de dólares para o financiamento da conversão das escolas 
técnicas da rede pública e para a criação de novas escolas 
profissionais, já configuradas, de início, como instituições 
privadas em todos os aspectos. 
 

 
 Cury alerta para os problemas gerados no âmbito educacional em 

decorrência de políticas como esta, pautadas no alto endividamento externo: 

 
A atual política de alto endividamento externo associada à 
vulnerabilidade de nossas contas externas determina o jogo 
das contas púbicas e o pacto federativo. E isto condiciona os 
problemas e as perspectivas no âmbito educacional. Não se 
pode ignorar que, ganhe quem ganhar as eleições, nosso 
endividamento é soturno e mais financiamento externo só faz 
aumentá-lo. Ao mesmo tempo, ele tem sido um fator importante 
da atual política e que não ficará sem uma herança pesada, 
uma falência múltipla de órgãos (CURY, 2002, p. 31). 

 

Procuraremos, no item a seguir, registrar os aspectos críticos 

contestados sobre as mudanças acima expostas, reservando para os capítulos 

seguintes, o aprofundamento e as especificidades das mesmas, juntamente 

com a fala dos sujeitos entrevistados. 

 
 
2.1. Reflexões preliminares sobre as mudanças impostas pela reforma 

 

Chamamos atenção para o fato de que esta reforma se deu em 

articulação com a reforma do ensino médio que até então vinha oferecendo 

uma formação profissional de nível técnico integrada à educação 

geral/propedêutica como caminho para a continuidade dos estudos em nível 

superior.  

 



 

Enquanto para o ensino médio o MEC atribui um papel central 
no desenvolvimento de competências fundamentais ao 
exercício da cidadania e à inserção no mercado de trabalho, ele 
considera o ensino profissional apenas como espaço 
preparatório para o mercado de trabalho. Ou seja, ao definir a 
educação profissionalizante como complementar, o MEC 
assegura apenas para o ensino médio o potencial de aglutinar 
os conhecimentos que historicamente os trabalhadores vêm 
perseguindo (OLIVEIRA, 2001b).  

 

Tanto para Oliveira, como para a maioria dos nossos teóricos21, o MEC 

reforçou a dicotomia existente entre as duas modalidades de ensino na medida 

em que criou ramos distintos dentro do sistema educacional. 

 Para exemplificar o pensamento predominante entre os profissionais da 

educação com relação a esta proposta, destacamos o Parecer da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), no que tange 

à questão da separação: 

 
Mesmo se deixássemos de considerar dois dos principais 
objetivos da educação básica - que são o acesso ao 
conhecimento e a formação da cidadania - e passássemos a 
levar em conta apenas a lógica do mercado concluiríamos que 
a atual exigência para a competitividade refere-se a um 
profissional de formação ampla, uma vez que a organização 
produtiva tende a não ser mais taylorista-fordista, mas 
integrada e flexível. 
Assim, uma educação profissional que pretenda atender às 
necessidades do novo modelo de produção deve prever a 
formação de um trabalhador com capacidade de abstração apto 
à constante aprendizagem e ao uso de novos equipamentos 
versáteis e reprogramáveis, ágil na solução de problemas 
funcionais e técnicos e com domínio da comunicação oral e 
escrita para competente trabalho em grupo. Nessa proposta, 
minimiza-se o fato de que um currículo integrado composto 
organicamente de conteúdos gerais e técnicos seria mais 
adequado à formação de um trabalhador com a 
flexibilidade necessária para o enfrentamento do novo 
mundo produtivo (ANPED, 1997- grifos nossos). 
 

 

Partindo da compreensão de que as exigências impostas pelo novo 

modelo de produção exigem do trabalhador cada vez maior capacidade de 

                                            
21 Ver Brasil, MEC/SEMTEC/PROEP, 2003. 



 

abstração para que este esteja apto a um processo de aprendizagem 

constante, a separação do ensino técnico da educação geral22 é 

considerada o aspecto mais contraditório e polêmico da reforma, 

representando um retrocesso para o modelo de excelência conquistado pelas 

Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais. Esta decisão se deu 

predominantemente em função da ótica do custo-benefício justificada pelo alto 

investimento do governo na formação dos técnicos das ETFs, EAFs e CEFETs, 

sem o retorno esperado, uma vez que, ao término dos cursos, um grande 

percentual destes profissionais não seguia carreira, mas utilizava o ensino 

público profissionalizante como ponte para ingressar na universidade. 

Além de ferir todo um reconhecimento histórico conquistado por esta 

rede de escolas, este desmembramento criou duas vertentes dentro das 

próprias escolas técnicas e agrotécnicas federais, além dos CEFETs. O ensino 

médio propedêutico, e os três níveis verticalizados da modalidade 

profissionalizante - básico (cursos de curta duração para profissionais com 

baixa ou sem escolaridade), técnico (seqüencial para os que já concluíram o 

ensino médio ou os que estão cursando-o concomitantemente), e tecnológico 

(nível superior). 

Com relação à criação do nível básico23, a primeira distorção é que o 

MEC chama para si uma função que não é sua, e sim do MTb, o qual se 

propõe a criar políticas de trabalho e emprego considerando a 

qualificação/requalificação rápida, pontual e pragmática dos trabalhadores, 

visando colocar/recolocar no mercado aqueles indivíduos em situação de risco, 

                                            
22 Estamos grifando os assuntos abordados neste item, pois eles serão aprofundados nos 

capítulos seguintes junto com as falas dos sujeitos entrevistados. 
23 Apesar de estarmos dando destaque a nível, esclarecemos que mesmo com a reforma e a 

adesão ao PROEP, o CEFETPE nunca ofereceu cursos de nível básico de acordo com os 
parâmetros da nova legislação. 



 

com pouca ou nenhuma escolaridade. Para atingir tal intento, o MEC adota a 

pedagogia das competências, voltada para a laboralidade, o “saber fazer”, 

dando ênfase ao desenvolvimento das habilidades práticas na formação. 

Sabemos que esta alternativa de qualificação profissional 

 
historicamente tem sido a função das empresas e do SENAI, 
SENAC e SENAR desde 1942, quando se criou uma rede 
voltada para o ensino profissional stricto sensu, para 
trabalhadores atuantes ou potenciais, independente e sem 
articulação com o Sistema de Educação, com suas formas 
próprias de financiamento e gestão pelo setor privado 
(KUENZER, 2000, p. 62).  

 

Segundo Kuenzer, ao absorver esta função, o MEC extrapola a sua área 

de atuação, “batendo de frente com a competência do MTb e do Setor 

Produtivo” (2003a, 62). Esta pesquisadora considera o conceito de 

competência adotado pelo MEC como sendo elitista, pois se insere numa 

política assistencialista e compensatória, aos moldes dos idos 1909, retomando 

o princípio inicial que orientou a formação das Escolas de Aprendizes e 

Artífices. Estes cursos básicos assumem mais a função de “treinamento” 

desconsiderando uma política mais ampla que ofereça condições ao 

trabalhador de dar continuidade aos seus estudos. Muito pelo contrário, os 

trabalhadores, “incapazes de estudar, têm que aprender a trabalhar”. Através 

dos cursos básicos, o MEC objetivou a reprofissionalização, qualificação e 

atualização dos profissionais, sendo o “conhecimento” apreendido validado por 

meio de certificado. Para Kuenzer, cria-se então um paradoxo: enquanto o 

MEC com o dinheiro público se propõe a financiar o treinamento do setor 

produtivo, o setor produtivo cada vez mais aumenta a oferta de supletivos do 

ensino fundamental e do ensino médio, até mesmo cursos de alfabetização 

para seus funcionários.  



 

Com relação ao nível técnico, apesar da legislação abrir espaço para 

que o aluno do ensino médio tenha acesso a este nível, seja 

concomitantemente ou seqüencialmente, estas duas opções incorrem em 

dificuldades. Como os jovens mais necessitados precisam o quanto antes 

ingressar no mercado de trabalho, a opção seqüencial significa que eles têm 

que concluir os três anos do ensino médio para depois cursar mais dois anos 

do técnico. Ou seja, a formação profissional fica acrescida de um ano (no 

mínimo). Se ele escolher a concomitância, esta é mais problemática, pois além 

de envolver maiores custos, considerando que o aluno teria que ficar dois 

turnos na mesma escola ou em escolas diferentes, ela é de certa forma anti-

pedagógica, pois não permite tempo suficiente para os estudos e tarefas. Caso 

o aluno precise trabalhar para ajudar na renda familiar, como é o caso da 

grande maioria dos alunos do ensino médio da rede pública, esta opção fica 

totalmente descartada.  

Reafirmamos nossa posição através de Ramos (1996): 

 
(...) A reforma, no entanto, prevê a possibilidade de a 
profissionalização ocorrer concomitantemente ao nível médio (o 
que é diferente de integrado ou articulado). Para isto o aluno 
teria que enfrentar dupla jornada escolar. Além do problema 
curricular advindo dessa estrutura, destaca-se um problema de 
ordem social. Se, do ponto de vista cognitivo e físico, isto seria 
pouco recomendado a jovens que possuem boa qualidade de 
vida, pior seria para aqueles de baixa renda24. 
 

 
Quanto ao nível tecnológico (profissionalizante de nível superior), para 

alguns pesquisadores (MENDES, 2003; LIMA FILHO, 1999), ele é visto como 

uma manobra do MEC para conter a crescente demanda de egressos do 

                                            
24 A autora distingue o ensino concomitante daquele de horário integral onde as condições 
materiais e intelectuais são oferecidas como parte de uma política pública, diferentemente da 
situação analisada, em que essas condições são de responsabilidade das próprias famílias dos 
alunos. 



 

ensino médio para o ensino superior. Ao mesmo tempo, ele esbarra na barreira 

cultural e social que entende a graduação como um curso universitário de 

quatro/cinco anos. Como a formação em nível de tecnólogo, até então não é 

considerada como de nível superior no país (GRINSPUN, 2003), o 

reconhecimento deste nível requer uma mudança cultural dentro do mundo 

empresarial, e neste, a educação pouco pode interferir. 

Para Cunha (1995, p. 57), as escolas técnicas federais ao estenderem 

“suas atividades para os cursos superiores de graduação e de pós-graduação 

lato e strictu sensu, cursos esses que são muito caros, oferecidos onde existem 

universidades federais”, significa uma duplicação de esforços pouco justificável. 

O surgimento dos novos cursos não se deu apenas em nível 

organizacional, mas veio atrelado a profundas mudanças de cunho pedagógico 

que encontraram na reestruturação dos currículos por módulos25 e na 

pedagogia das competências, a melhor maneira de flexibilizar o ensino 

profissionalizante com o objetivo de ajustá-lo às rápidas transformações do 

setor produtivo.  

 Segundo o MEC, as competências têm a ver com a articulação do 

saber, do nível prático ao nível sócio-afetivo, regidos pelos padrões de 

qualidade do mercado, conforme descrição abaixo: 

As competências enquanto ações e operações mentais, 
articulam os conhecimentos (o “saber”, as informações 
articuladas operatoriamente), as habilidades (psicomotoras, ou 
seja, o “saber fazer” elaborado cognitivamente e 
socioafetivamente) e os valores, as atitudes (o “saber ser”, as 
predisposições para decisões e ações, construídas a partir de 
referenciais estéticos, políticos e éticos) constituídos de forma 
articulada e mobilizados em realizações profissionais com 

                                            
25 Apesar do Art. 8º do Decreto 2208/97 afirmar que “os currículos do ensino técnico serão 

estruturados em disciplinas, que poderão ser agrupadas sob a forma de módulos” (grifos 
nossos), de acordo com o receituário proepiano esta era uma das exigências. 
Conseqüentemente, a opção adotada pelo CEFETPE foi a modularização dos níveis técnico 
e tecnológico. 



 

padrões de qualidade requeridos, normal ou distintivamente, 
das produções de uma área profissional 
(MEC/SEMTEC/PROEP, 2000). 

 

A idéia de modularização está vinculada à de um conjunto didático-

pedagógico sistematicamente organizado para o desenvolvimento de 

competências profissionais significativas cuja duração depende da natureza 

das competências desenvolvidas naquele módulo. Desta forma, como cada 

módulo tem caráter terminal, pois o conjunto de competências é desenvolvido 

para que o aluno exerça uma função no mercado. Na medida em que esta 

determinada função sofre uma renovação, automaticamente esta competência 

é repassada para o módulo correspondente, o que mantém o curso sempre 

atualizado, abrindo espaço para que os egressos também retornem à escola a 

fim de reciclar seus conhecimentos. Dentro desta concepção, os módulos não 

têm seqüência; o aluno escolheria aquele mais adequado ao seu momento 

profissional. De acordo com a lei, eles também podem ser realizados em 

diferentes instituições e a instituição em que o aluno concluir o último módulo, 

esta emite o certificado de Técnico de Nível Médio.  

Ramos (1996) aponta uma problemática envolvida na realização dos 

módulos em diferentes instituições, a qual pode levar à isenção de algumas 

escolas no compromisso da formação integral do educando. 

 Esta possibilidade também é criticada no Parecer da ANPED (1997), o 

qual ressalta que a tarefa de integração dos módulos em diferentes instituições 

é bastante complexa para se colocar nas mãos do aprendiz. 

 
Esperar que através de conteúdos dispersos, ministrados em 
diferentes estabelecimentos, o aluno individualmente efetue a 
desejada integração é confiar uma tarefa de alta complexidade 
pedagógica apenas a uma dinâmica espontânea e altamente 
imprevisível do aprendiz. (ANPED, 1997). 
 



 

 
Este novo perfil pedagógico é criticado por muitos (MACHADO, 2002; 

HIRATA, 1999; ROGGERO, 2003; FRIGOTTO, 1999) pelo fato de colocar a 

educação profissional a serviço do mercado, enquadrando-a numa dimensão 

funcionalista, distanciando-se cada vez mais da formação integral e politécnica, 

almejada por aqueles que pesquisam e trabalham com educação profissional 

no nosso país. 

A modularização e o ensino por competências são propostas que fazem 

parte do atual discurso da educação, no entanto, quando pensamos na real 

situação das nossas escolas, seus laboratórios, os professores, os recursos 

administrativos, conseguimos imaginar a distância entre o discurso e a 

materialização do mesmo pela quantidade de entraves envolvidos. 

Como manter os professores altamente capacitados e as escolas 

permanentemente equipadas se a intenção da reforma foi de baratear os 

custos com a educação profissional? Como é possível fazer educação de ponta 

sem aumentar custos? Como mudar a cultura das escolas introduzindo o 

ensino por competência para professores e pedagogos com experiência de 

ensino tradicional? Como preparar os gestores para a complexidade de uma 

reforma a qual afeta tanto a estrutura física como pedagógica da escola? Como 

preparar os gestores para trabalhar com pesquisa de mercado, repassando 

rapidamente para o ensino as mais modernas transformações do mundo do 

trabalho? Como lidar com os principais atores deste processo, os professores, 

a fim de convencê-los a abandonar sua prática de ensino onde a sintonia entre 

teoria e prática consagrou o ensino profissional brasileiro dentro dos IFETs? 

Talvez ainda não haja respostas para tantos questionamentos, mas 

certamente existem proposições de profissionais sérios que ao longo da 



 

década de 90 vêm estudando os efeitos da reforma. Como uma tentativa de 

dar um novo rumo às dificuldades encontradas por todas as escolas que 

adotaram a nova legislação, o atual governo organizou, em junho de 2003, um 

“Seminário Nacional de Educação Profissional de Educação Profissional: 

Concepções, Experiências, Problemas e Propostas”26, promovido pela 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica e pelo Programa de Expansão da 

Educação Profissional, do MEC. Esta iniciativa oportunizou a discussão sobre 

as problemáticas geradas pela legislação vigente, como também ofereceu um 

momento ímpar na história da educação profissional para troca de experiências 

e estudo de propostas a fim de que possamos superar as dificuldades ora 

vivenciadas, e assim vislumbrar novos horizontes para o ensino profissional 

brasileiro. Ao longo desta pesquisa, citaremos a contribuição de vários destes 

pesquisadores que participaram do evento que acabamos de mencionar. 

 Com o condicionamento da separação do ensino propedêutico do 

técnico, da criação dos três níveis de ensino profissionalizante, da introdução 

de um novo modelo norteado pela pedagogia das competências e da 

modularização dos cursos, aos financiamentos do PROEP, impulsionou-se de 

forma desordenada um movimento acelerado pela cefetização por parte das 

escolas técnicas federais que só ofereciam ensino médio profissionalizante aos 

moldes tradicionais. 

Como já vimos, a materialização destas transformações estava atrelada 

ao fato das ETFs, EAFs e CEFETs renderem-se ao receituário “proepiano”. 

Apesar da Portaria do MEC de nº 2.267/97 prever um Projeto Institucional para 

transformação de uma escola técnica federal em CEFET, o qual estaria sujeito 

                                            
26 Os anais deste seminário podem ser encontrados no site do MEC: www.mec.gov.br. 



 

a uma avaliação de desempenho que levaria em conta as condições físicas da 

escola, os recursos humanos, dentre outros aspectos, com a redução de 

recursos dentro da política neoliberal do estado mínimo, e o tempo de quatro 

anos para finalização do processo de implantação das novas diretrizes (até 

dezembro/2001), o CEFETPE, como acreditamos que muitas outras escolas, 

apelou para a força política a fim de conquistar o status de Centro Federal de 

Educação Tecnológica. Se a cefetização pode ser considerada como um 

pontapé inicial para a habilitação das ETFs às reestruturações impostas pelo 

Decreto nº 2.208/97, e se esta se deu sem planejamento e sem a instituição 

comprovar que estava em condições para tal, o que podemos esperar das 

transformações mais profundas que dizem respeito à reestruturação dos 

aspectos de ordem pedagógica? 

 Como podemos perceber, a partir destas reflexões preliminares, a 

reforma do ensino profissional dos anos 90 não foi apenas uma reforma, mas 

uma proposta de reestruturação do ensino técnico brasileiro balizada por uma 

dimensão organizacional/operacional e outra pedagógica. Quando imaginamos 

que uma política de tamanho porte foi lançada num país de dimensões 

continentais como o Brasil, com realidades sócio-político-econômicas 

diferenciadas e diversificadas nas várias regiões e estados, percebemos o nível 

de complexidade da adaptação das ETFs, EAFs e CEFETs a este novo 

“formato”. Podemos levar ainda em consideração que cada escola é um 

mundo, regida por seu próprio processo histórico, o qual depende da ação 

direta dos seus mediadores, conduzindo a experiências únicas na implantação 

das novas exigências legais para o ensino profissional. Fomos buscar na fala 



 

destes mediadores subsídios para analisar as implicações desta 

reestruturação/desestruturação do ensino profissional no CEFETPE. 

Dada a complexidade deste processo, tanto no âmbito estrutural como 

pedagógico, para melhor compreendê-lo, optamos por dividi-lo em três etapas: 

a primeira, o processo de cefetização da ETFPE (Capítulo 3); a segunda, a 

separação do ensino técnico do propedêutico que deu origem ao novo ensino 

técnico e aos cursos tecnológicos (Capítulo 4); e por fim a dimensão 

pedagógica, quando analisaremos as implicações da modularização dos cursos 

e o ensino por competências (Capítulo 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. TRANSFORMAÇÃO DAS ETFs EM CEFETs 
Pontapé inicial para a reforma? 
 



 

 
 
 
 
 
 
 Neste capítulo iremos discorrer sobre o processo de cefetização das 

escolas técnicas e agrotécnicas federais no Brasil, e em particular a 

transformação da ETFPE em CEFETPE, entendendo a corrida para a 

cefetização nos anos 90 como uma condição para que estas escolas se 

habilitassem a oferecer cursos de nível superior e outros serviços previstos 

pelas novas diretrizes da Educação Profissional a partir da promulgação da 

LDB/96, do Decreto nº 2.208/97, e da Portaria nº 646/97, tornando-se aptas a 

ter acesso aos financiamentos do Programa de Expansão da Educação 

Profissional – PROEP. 

 

3.1. A corrida para a cefetização 
 

 Como vimos no capítulo anterior, em virtude dos avanços tecnológicos 

no mercado de trabalho e da crise do emprego principalmente nas últimas 

décadas do século XX, as deficiências da formação profissional em nível global 

ficaram expostas, impulsionando instâncias governamentais dos vários países 

a buscarem alternativas que aproximassem a formação técnica das 

necessidades mercadológicas. 

A intenção de verticalizar o ensino profissional brasileiro para atender a 

tais avanços foi percebida desde a década de 70 como decorrência do “milagre 

econômico” quando o então presidente Juscelino Kubitschek, através da Lei nº 

6.545/78, elevou três Escolas Técnicas Federais para Centros de Educação 

Tecnológica (CEFETs) pelo fato das mesmas estarem localizadas em “cidades-



 

pólo de industrialização”: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná (Oliveira, M., 

2003). No entanto, a regulamentação destas novas instituições, que viriam a 

ministrar além do técnico de nível médio, cursos de nível superior e 

tecnológico, só foi oficializada em 1982. Desde então, o objetivo principal da 

cefetização seria a possibilidade destes centros ofertarem cursos de diferentes 

níveis, num só estabelecimento, incluindo cursos básicos, técnicos de nível 

médio, tecnológicos (superior) e pós-graduação, promovendo assim maior 

integração entre eles. 

Encontramos em Lima Filho (1999, p. 132) um breve histórico sobre a 

iniciativa brasileira de criar cursos superiores de curta duração na década de 

70 com objetivo de reter a demanda por vagas nas universidades e a 

aceleração na formação dos quadros tecnocráticos. Aproveitando a estrutura 

física e de recursos humanos das escolas técnicas localizadas nos pólos 

industriais, mas ainda não cefetizadas, são criados os cursos de nível superior 

de curta duração em Engenharia de Operação primeiramente, dando início a 

uma série de habilitações nos mesmos moldes – Administração Rural, 

Bovinocultura, Análise Química Industrial, etc. – que se espalharam pelo país 

chegando a 150 neste período. O que diferenciava estes cursos dos de 

graduação plena era a sua especificidade, seu currículo menos denso, mais 

prático e intensivo, visando maior terminalidade.  

Como o “milagre econômico” que não se mostrou tão “milagroso” quanto 

esperado, na segunda metade da década de 70, o mercado de trabalho já 

apresentava restrições mesmo para os profissionais de graduação plena, 

levando os CREAs a tomarem posições corporativas não reconhecendo ou até 

mesmo limitando a atuação dos tecnólogos, em especial dos Engenheiros de 



 

Operação. Como conseqüência, os cursos de Engenharia de Operação foram 

extintos em 1977, e para contornar esta situação, as três escolas técnicas que 

ofereciam tais cursos foram “promovidas” para Centros Federais de Educação 

Tecnológica, ofertando ensino técnico de nível médio e ensino superior. Os 

extintos cursos então se transformaram em cursos de Engenharia Industrial de 

duração plena. 

Com a reforma dos anos 90, assistimos a uma retomada da oferta dos 

cursos tecnológicos de curta duração, e para habilitarem-se a oferecê-lo, em 

obediência ao receituário “proepiano”, observa-se uma corrida pela cefetização 

das escolas técnicas e agrotécnicas federais. Ora, se na década de 70 estes 

cursos foram extintos por restrições mercadológicas, como esta concepção é 

resgatada num momento de crescente escassez de postos de trabalho? 

 Para Lima Filho (1999, p. 134), este fato mostra-se paradoxal, já que a 

criação dos CEFETs, inicialmente, foi resultado da  

 
(...) busca de soluções para viabilizar a extinção dos cursos de 
engenharia de operação (Bastos, 1997) e reparos para o 
fracasso da política de formação de tecnólogos de curta-
duração, então abandonada – estejam sendo agora 
reorientadas, conforme as políticas de reforma em implantação, 
para retomar a oferta destes cursos em modalidades variadas, 
de acordo com as propostas para os “novos” cursos superiores 
de tecnologia. Estaríamos, então, diante de mais um dos 
“experimentalismos pedagógicos” e das ações do tipo “zig-zag” 
(Cunha, 1977) que têm caracterizado historicamente a política 
educacional brasileira? (grifos nossos). 
 

  
 Esta política do tipo “zig-zag” decorre do Brasil ter adotado o mercado 

como norteador para suas ações na formulação de políticas educacionais. 

Como o mercado não tem outro compromisso se não atingir maiores taxas de 

lucro sempre, os nossos governantes ao tentarem acompanhar este processo 

totalmente descomprometido com o ser humano e suas necessidades, 



 

portanto, desumanizado e deseducador, dificilmente conseguirão formular um 

projeto de educação nacional sério que permita aos nossos cidadãos participar 

da construção de uma sociedade democrática a partir de uma escola pública 

de qualidade para todos. 

 Sacristán considera o mercado uma metáfora inadequada para a 

educação, em função da divergente lógica interna que rege ambos os 

processos: 

 
O mercado opõe-se à educação pela lógica interna de ambos 
os processos: enquanto a finalidade do mercado é a obtenção 
dos máximos benefícios econômicos possíveis, a educação tem 
como função fazer avançar e disseminar o conhecimento ao 
maior número de pessoas possível. A motivação determinante 
do mercado é satisfazer os desejos daqueles que têm meios 
para adquirir bens, e educação persegue a compreensão do 
mundo, da ciência, etc., seja demandada ou não. O mercado 
vende e compra coisas, a educação procura fazer com que 
todos, de forma autônoma, apropriem-se daquilo que os 
beneficia e cuja duração será maior quanto maior for a sua 
apropriação. Os critérios de excelência do funcionamento do 
mercado encontram-se naquilo que se vende, a educação é 
boa segundo a profundidade desinteressada das aquisições e 
os frutos da educação social, moral, estética, etc. (SACRISTÁN, 
1999, p. 246). 

 
 

 Mas enquanto esta ótica mercantilista predominar, o “zig-zag” das 

políticas educacionais, ao nosso ver, será inevitável. Da mesma forma que os 

cursos superiores da década de 70 foram criados sob o argumento de uma 

estratégia desenvolvimentista para o país, os de hoje são justificados pela 

globalização da economia sob a égide da Sociedade do Conhecimento com 

todos os seus jargões ideológicos - qualidade total, formação abstrata e 

polivalente, flexibilidade, participação, autonomia e descentralização.  

Devem ser levadas em consideração para o entendimento do processo 

de cefetização das instituições federais de educação tecnológica as mudanças 



 

ocorridas no âmbito do Ministério da Educação em anos anteriores. Neste 

sentido, vale a pena lembrar que ao ter como justificativa a integração do país 

no processo de desenvolvimento mundial, o governo Itamar Franco criou a Lei 

Federal Nº 8.948/9427 a qual dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica, vertente criticada pelo fato de dividir dentro do Sistema 

Nacional de Educação uma rede que trate exclusivamente da Educação 

Profissional, reforçando o caráter dualista das nossas políticas educacionais. A 

finalidade da criação deste Sistema é explicitada no seu Artigo primeiro, no 

parágrafo segundo: 

 
A instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica 
tem como finalidade permitir melhor articulação da Educação 
Tecnológica, em seus vários níveis, entre suas diversas 
instituições, entre estas e as demais incluídas na Política 
Nacional de Educação, visando ao aprimoramento do ensino, 
da extensão, da pesquisa tecnológica, além de sua integração 
com os diversos setores da sociedade e do setor produtivo 
(MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 13). 

 

 Este Sistema, justificado por um discurso aparentemente moderno que 

transpõe para a lei uma racionalidade gerencial, propõe-se a articular os vários 

níveis da Educação Tecnológica entre diversas instituições em nível estadual, 

municipal, privado, ONGs, etc. Da forma como é colocado, este movimento 

parece lógico e concretizável com uma certa naturalidade. Portanto, ao 

considerarmos as disparidades entre as instituições de nível federal daquelas 

do estadual, do municipal, os interesses privados, o jogo político das ONGs, 

além das diferenças regionais, percebemos que a articulação entre instituições 

nos seus diversos níveis depende de um outro tipo de cultura para além da via 

política. Em termos gerenciais, percebemos que esta intenção implica na 

                                            
27 Um breve histórico deste processo, no que diz respeito a esta lei, foi abordado por nós no 

Capítulo 3. 



 

criação de uma excelente rede de comunicação para que haja troca de 

conhecimento, que por sua vez depende de interesses comuns acordados 

entres os diversos atores, e fundamentalmente de profissionais capacitados e 

motivados para trabalhar dentro de uma nova cultura administrativa, a fim de 

que possam gerir e executar este processo.  

Falar de articulação entre instituições dentro da realidade educacional 

brasileira, cujos gestores e professores mal têm condições de gerir suas rotinas 

diárias devido a inúmeros fatores dentre eles a escassez de recursos o que 

leva a limitações de todas as ordens, desde material de expediente até 

capacitação de profissionais para liderar novos projetos, sejam estes 

legitimados por interesses próprios ou impostos por lei, é produzir leis que 

desconsideram a realidade objetivamente. 

 Para termos uma idéia mais concreta da complexidade que envolve esta 

rede de entidades que compõem a Educação Profissional hoje no Brasil, 

tomamos a divisão apresentada por Manfredi (2002, p. 144): 

• Pelo ensino médio e técnico, incluindo redes federal, estadual, 

municipal e privada; 

• Pelo Sistema S, que inclui os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem e de Serviço Social, mantidos por contribuições 

parafiscais das empresas privadas: Senai/Sesi (indústria), 

Senac/Sesc (comércio e serviços, exceto bancos); Senar 

(agricultura), Senat/Sest (transporte sobre pneus); Sebrae (todos 

os setores, para atendimento a micro e pequenas empresas), 

Sescoop (recém-criado, abrangendo cooperativas de prestação 

de serviços); 



 

• Por universidades públicas e privadas, que oferecem, além da 

graduação e da pós-graduação, serviços de extensão e 

atendimento comunitário; 

• Por escolas e centros mantidos por sindicatos de trabalhadores; 

• Por escolas e fundações mantidas por grupos empresariais (além 

das contribuições que fazem ao Sistema S ou utilizando isenção 

de parte da contribuição devida ao sistema); 

• Por organizações não-governamentais de cunho religioso, 

comunitário e educacional; 

• Pelo ensino profissional livre, concentrado em centros urbanos e 

pioneiro na formação a distância (via correio). 

Segundo Franzoi (2003, p. 120), o tipo de articulação hoje existente 

entre as várias instituições que oferecem educação profissional constitui-se 

numa “rede frouxa”. 

Eivados por esta idéia de articulação, nossos governantes, no artigo 

terceiro da Lei Federal Nº 8.948/94, oficializaram a transformação das ETFs e 

EAFs em Centros Federais de Educação Tecnológica.  

 
Art. 3º - As atuais Escolas Técnicas Federais, criadas pela Lei 
nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, e pela Lei nº 8.670, de 30 
de junho de 1993, ficam transformadas em Centros Federais de 
Educação Tecnológica, nos termos da Lei nº 6.545, de 30 de 
junho de 1978, alterada pela Lei nº 8.711, de 28 de setembro 
de 1993, e do Decreto nº 87.310, de 21 de junho de 1982. 

 

Todavia, no primeiro parágrafo deste artigo, a lei esclarece que esta 

transformação deveria ser feita de forma gradativa e mediante critérios que 

seriam estabelecidos pelo MEC junto com o Conselho Nacional de Educação 

Tecnológica. Nesta ocasião, não foi observada uma mobilização maciça das 



 

ETFs e EAFs para tornarem-se CEFETS. Havia no Brasil cinco CEFETs até 

1999, além dos três criados em virtude das cidades pólo-industrial como Minas, 

Rio de Janeiro e Paraná, somaram-se Bahia e Maranhão. 

Contudo, com o advento da nova Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação e posteriormente com a promulgação do Decreto Lei nº 2.208/97, o 

primeiro movimento buscado pela maioria das escolas técnicas e agrotécnicas 

federais foi o desencadeamento apressado do processo de cefetização que 

não se deu com a promulgação da Lei nº 8.984/94 a qual dispõe sobre esta 

transformação de forma gradativa e criteriosa. Este apressamento foi 

impulsionado artificialmente, atropelando critérios impostos pela legislação pelo 

fato do MEC criar o Programa de Expansão da Educação Profissional 

(PROEP), que, como já vimos anteriormente, funcionou como uma linha de 

financiamento cujo receituário condicionou a sobrevivência material das 

escolas ao enquadramento das mesmas ao que estava previsto na nova 

legislação. Estes recursos abarcavam tanto reformas físicas como pedagógico-

administrativas. Segundo Oliveira (2001a, p. 281): 

 
(...) É fundamental levar-se em consideração que o governo 
federal condicionou a liberação de recursos do PROEP, em 
função do quanto as mesmas se adequaram aos padrões 
estabelecidos na legislação. Ou seja, adequar-se ao 
estabelecido na nova legislação pode não estar sendo apenas 
uma atitude de cumplicidade dos que fazem estas instituições, 
mas sim uma estratégia de garantia da sobrevivência material 
das mesmas. 

 
 

A cefetização passou então a ser uma condição sine qua non para 

adequar as estruturas das escolas técnicas e agrotécnicas federais aos novos 

requisitos legais das novas diretrizes para a educação profissional. No caso de 

Pernambuco, a transformação da ETFPE em CEFETPE foi forjada por força 



 

política, sem plano de implantação, nem avaliação do MEC. Essa mudança de 

status “da noite para o dia” como pontapé inicial da reforma foi descrita de 

maneira bem peculiar por um dos sujeitos entrevistados, como “vamo, vamo”: 

 
“... foi uma coisa meio jogada, eu senti assim. Vamos passar pra CEFET, 

vamos. De que forma? Como? Foi uma coisa meio... Tem que ser e 

vamos sem planejamento, sem nada, uma coisa assim totalmente vamo, 

vamo. Entrou no carrossel, entrou na roda e não podia mais sair, já 

estava engasgada lá.” (GERENTE 1). 

 
 Observa-se então uma corrida para a cefetização em todo o território 

nacional. Oliveira (2001a), como Lima Filho e Kuenzer, também entende este 

apressamento como uma maneira encontrada pelo MEC de forjar outros 

espaços para a formação de nível superior: 

 
(...) No ano de 1992, existiam quatro CEFETs e até 1997 só 
houve a criação de mais um apesar da Lei 8.984/94, em seu 
artigo 3º, já apontar para a transformação das ETFs em 
CEFETs. Fica evidente que nos dois anos posteriores à 
implementação da reforma, ocorreu o processo de cefetização 
das escolas técnicas federais. Este aceleramento na criação de 
CEFETs explicita o interesse do MEC, em forjar outros espaços 
de formação de nível superior, materializado na nova legislação 
educacional (OLIVEIRA, 2001a, p. 282). 
 

 
 Para regulamentar a expansão dos CEFETs, o governo federal promulga 

inicialmente: o Decreto Federal nº 2406, de 27 de novembro de 1997, o qual 

regulamenta a Lei Federal nº 8.948/94 que trata dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica; a Portaria do MEC nº 2.267 de 19 de dezembro de 

1997, a qual estabelece as diretrizes para elaboração do projeto institucional 

que trata no Art. 6º do Decreto nº 2406/97, como também a Lei 8.948/94; e a lei 

nº 9.649 de 27 de maio de 1998.  



 

 No artigo 4º do Decreto Federal nº 2.406/97, encontramos as 

modalidades de cursos a serem ministrados pelos CEFETS, além do 

desenvolvimento de pesquisa: 

 
Art. 4º - Os Centros de Educação Tecnológica, observadas as 
características definidas no artigo anterior, têm por objetivos: 
I - ministrar cursos de qualificação, requalificação e 
reprofissionalização e outros de nível básico da educação 
profissional; 
II - ministrar ensino técnico, destinado a proporcionar 
habilitação profissional, para os diferentes setores da 
economia; 
III - ministrar ensino médio; 
IV - ministrar ensino superior, visando à formação de 
profissionais e especialistas na área tecnológica; 
V - oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, 
visando a atualização, o aperfeiçoamento e a especialização de 
profissionais na área tecnológica; 
VI - ministrar cursos de formação de professores e 
especialistas, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, para as disciplinas de educação científica e 
tecnológica; 
VII - realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento 
de soluções tecnológicas, de forma criativa, e estendendo seus 
benefícios à comunidade (MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 56). 

 
 
 Dos itens acima, o CEFETPE oferece ensino técnico e tecnológico, além 

do ensino médio. 

 No artigo sexto, parágrafo 3º, encontramos a exigência de um projeto 

institucional a ser apresentado ao MEC para pleito do status CEFET, e que 

este projeto “deverá, dentre outras condições, comprovar a compatibilidade das 

instalações físicas, laboratórios, equipamentos, recursos humanos e 

financeiros necessários ao funcionamento dos cursos pretendidos”. 

 Complementando o artigo acima, a Portaria nº 2.267/97 estabelece as 

diretrizes para elaboração do projeto institucional o qual fica sujeito à sua 

aprovação pelo MEC: 

Art. 1º - O processo de implantação dos Centros Federais de 
Educação Tecnológica de acordo com o que estabelece a Lei 



 

nº 8.948/94 e o Decreto nº 2.406/97, far-se-á mediante a 
aprovação, pelo Ministério da Educação e do Desporto, do 
projeto institucional de cada instituição de ensino 
(MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 71). 

 

 Segundo a lei, os novos CEFETs teriam que se adequar às diretrizes 

estabelecidas no artigo segundo da referida portaria. Destacamos as diretrizes 

mais relevantes: 

 
II – comprovação, com base nos indicadores do Sistema de 
Avaliação Institucional da Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica – SEMTEC, das condições físicas, de laboratórios 
e de equipamentos, necessários à implantação do Centro 
Federal de Educação Tecnológica. De acordo com a 
configuração apresentada no inciso I desta Portaria; 
IV – demonstração da existência de recursos humanos 
condizentes com o projeto institucional especificando o número 
de docentes, com pós-graduação, por titulação e com 
experiência na sua área de docência; 
V – previsão de necessidades de docentes para os cursos de 
nível tecnológico e previsão da sua inserção no quadro da 
instituição; 
VI – comprovação da existência de recursos financeiros que 
cubram, a curto prazo, os custos recorrentes de implantação do 
Centro; 
VII – previsão de aporte de recursos financeiros a médio e 
longo prazos para atendimento ao projeto institucional, 
especificando estratégias do incremento desses recursos, 
incluindo os oriundos de parcerias; 
VIII–apresentação da proposta pedagógica da instituição, 
destacando o processo de elaboração e participação de 
educadores, empresários e trabalhadores na definição dessa 
proposta; 
IX- especificação dos processos de interação com os setores 
produtivos, objetivando: 
a) a avaliação permanente dos egressos dos cursos 
ministrados; 
b) as necessidades de reformulação curricular; 
c) a identificação de novos perfis de profissionais 
demandados; 
d) a adequação da oferta de cursos às demandas 
diagnosticadas (MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 71-72). 
 
 

  As exigências previstas em lei evidenciam a dimensão administrativa e 

pedagógica para uma escola técnica ou agrotécnica federal adequar-se aos 



 

parâmetros exigidos para sua transformação em Centro Federal de Educação 

Tecnológica. 

A cefetização, enquanto estratégia das ETFs e EAFs para 

corresponderem às exigências da nova legislação e assim habilitarem-se a 

receber as verbas do PROEP, dificilmente poderia ter sido realizada num prazo 

de quatro anos (entre 1998 e 2001) diante das profundas reestruturações que 

envolviam: estruturas físicas, recursos humanos e financeiros, mudança de 

cultura pedagógica, estreitamento de laços com o empresariado, além de 

interação com o setor produtivo, etc. Alguns destes itens nem mesmo faziam 

parte da prática na gestão das antigas ETFs e EAFs, principalmente aqueles 

que dizem respeito a uma maior interação com o mercado. Sendo assim, as 

cefetizações que ocorreram deram-se fundamentalmente por manobra política. 

 Em nota de rodapé, Maria Auxiliadora Oliveira (2003, p. 57) externa sua 

preocupação com relação a esta elevação em massa de um grande número de 

escolas técnicas e agrotécnicas federais em CEFETs, pela falta de infra-

estrutura e capacitação docente.  

 
A Rede Federal de Educação Profissional é composta por 134 
instituições: escolas técnicas e agrotécnicas federais e os 
CEFETs (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, Pará, 
Maranhão, Bahia, Alagoas, Ceará, Goiás, Paraná, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pernambuco). Após o 
decreto, a grande maioria das escolas técnicas do Nordeste se 
transformou em Cefet. Esse fato tem sido criticado, pois elas 
não possuem condições infra-estruturais e de capacitação 
docente para se elevarem ao status de Cefets. 

 

Como a Portaria do MEC nº 646 de 14 de maio de 1997 estabeleceu um 

prazo de quatro anos para conclusão do processo de implantação das 

diretrizes previstas na lei 9394/96 e no decreto 2208/97, que no caso do 

CEFETPE foi dezembro de 2001, concluímos que o corpo diretivo das várias 



 

escolas optaram pela adequação, dentro do possível, das suas estruturas ao 

novo modelo. Responsabilizamos, no entanto, os gestores, enquanto 

mediadores do processo, pela condução desta passagem da forma mais 

criteriosa possível. A maneira pela qual cada gestão se estruturou para 

encaminhar este processo, como também o nível de participação da sociedade 

civil através das comunidades institucionais, é que, em nossa opinião, fez a 

diferença no processo de implantação da reforma. Sendo assim, a nossa 

pesquisa procura responder: quais as implicações da reforma do ensino 

profissional dos anos 90 no CEFETPE na ótica de gestores e docentes? 

 Antes de abordamos a cefetização da ETFPE especificamente através 

das falas dos sujeitos entrevistados, mostraremos o processo histórico pelo 

qual esta escola passou até se transformar em CEFETPE.  

 
 
3.2. Da escola de Aprendizes e Artífices do Recife ao Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Pernambuco 
 

A Escola de Aprendizes e Artífices do Recife foi inaugurada em 16 de 

fevereiro de 1910, atendendo ao Decreto 7566, de 23.09.1909, promulgado 

pelo então presidente Nilo Peçanha, que dentro de uma perspectiva 

assistencialista criou as escolas desta natureza em todas as capitais brasileiras 

para amparar “as crianças pobres, os desfavorecidos, os deserdados, fazendo-

os adquirir hábitos de trabalho, afastando-os da ociosidade, do vício e do crime 

(no dizer da justificativa do Presidente)” (VASCONCELOS, s/d). 

Seguindo os rumos do movimento desenvolvimentista do país, é nos 

anos 30 que a Escola de Aprendizes e Artífices do Recife começa a se 

consolidar e atrair uma clientela mais diversificada. Nesta época adquire sede 



 

própria no bairro do Derby (1933). Em 1937, passa a ser chamada Liceu 

Industrial de Pernambuco. 

Com a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Industrial em 1942, o 

então Liceu passa à categoria de ensino médio recebendo a denominação de 

Escola Técnica do Recife. Este foi registrado como um momento áureo em sua 

história pois com as edificantes mudanças realizadas então, o seu prédio foi 

considerado o melhor prédio escolar do Recife. 

A década de 60 trouxe mudanças de cunho mais estrutural para as 

Escolas Técnicas, como autonomia administrativa, financeira e pedagógico-

didática. Elas foram transformadas em autarquias, subordinadas ao MEC e 

dirigidas pelos Conselhos de Representantes. 

 
A descentralização, a criação dos órgãos colegiados e, 
sobretudo, no que diz respeito à autonomia com base no 
Conselho de Representantes, foram medidas inspiradas na 
organização escolar americana, como uma conseqüência de 
influência dos EE.UU. da América, que passou a ser uma 
constante no Sistema Escolar Brasileiro, após a Segunda 
Guerra Mundial e que se fez sentir nas Escolas Técnicas da 
rede federal, através da ação da Comissão Brasileiro-
Americana do Ensino Industrial (CEBAEI apud 
VASCONCELOS, 1991, p. 44). 

 
Encontramos nesta citação de Vasconcelos a mesma tendência 

presente nos tempos atuais, uma tendência do governo brasileiro em adotar 

modelos provenientes de uma realidade externa, desvinculada da nossa. 

Encontrar modelos prontos pode até ser mais prático, no entanto, os efeitos 

dos mesmos têm se mostrado superficiais e ineficientes para atender à nossa 

conjuntura educacional. 

Em 03 de setembro de 1965, a Escola Técnica do Recife passou a 

denominar-se Escola Técnica Federal de Pernambuco, nome que se tornou 

referência do ensino profissional no estado e no Brasil. Esta marca continua 



 

viva até hoje, quase seis anos após esta escola ter se transformado em Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (CEFETPE, desde janeiro 

de 1999), na medida em que muitos, para identificar este Centro, ainda utilizam 

como referência a “antiga Escola Técnica”. 

Vale ressaltar que a Escola Técnica em 1983 mudou-se para as suas 

atuais e modernas instalações no Engenho do Meio e que neste mesmo ano 

foram iniciados trabalhos para a instalação do Campus Avançado da ETF-

Petrolina a qual permaneceu como Unidade de Ensino Descentralizada (Uned) 

vinculada ao CEFET-PE até 2001. O CEFETPE hoje é constituído por sua sede 

em Recife e a Uned Pesqueira (desde 1990). 

Além das dificuldades encontradas por qualquer instituição para a 

implementação de uma reforma cuja complexidade estrutural por si só já seria 

motivo de inúmeros entraves pedagógicos e administrativos, a transição da 

Escola Técnica Federal de Pernambuco em CEFETPE deparou-se com várias 

mudanças em nível de direção geral que se transformaram em dificuldades 

adicionais para a consolidação deste processo, refletindo até o presente 

momento na dinâmica do dia-a-dia do ambiente escolar. Em suma, foram estes 

os acontecimentos: 

1. Desde 1979 até junho de 1995, a Escola Técnica foi gerida por um único 

Diretor Geral (período de 16 anos); 

2. Seu sucessor constou como terceiro colocado na lista tríplice enviada a 

Brasília e foi nomeado por decisão política, o que foi pouco aceito pela 

comunidade; 

3. Este sucessor permanece como Diretor Geral, entre 1995 e 1998, e 

assume um cargo no MEC após a ETFPE ter sido oficialmente 



 

transformada em CEFETPE, deixando um substituto por um período de 

02 anos (1999 a 2001), o qual dirigiu todo o processo de cefetização 

junto com sua equipe; 

4. O Diretor retorna do MEC para concluir seu mandato, porém sem 

respeito nem apoio da comunidade, encontrando fortes oposições 

internas. Ele permanece no CEFETPE sem muito envolvimento, durante  

o ano de 2001, período crucial para finalização da reforma; 

5. Após grandes esforços para realizar uma nova eleição, em 2001, o 

candidato que teve apoio maciço da comunidade (1º colocado), um 

gestor popular que temporariamente resgatou a confiança e a esperança 

de todos, teve morte súbita em setembro/2002, e mais uma vez o 

CEFETPE viu-se acéfalo, sem rumos nem liderança. 

6. Após o falecimento deste diretor, a diretora da sede em Recife assume a 

direção até a conclusão de um novo processo eleitoral. 

7. As novas eleições ocorreram abril/2003 e o primeiro da lista assume a 

direção do CEFETPE em junho/2003; 

8. Após seis meses no cargo, um Processo Administrativo Disciplinar que 

já havia sido solicitado pela Diretoria Geral do CEFETPE para apurar 

irregularidades apontadas pela Controladoria Geral da União, resultou 

na exoneração de sete servidores ligados às antigas gestões inclusive o 

Diretor que oficializou a transição de ETFPE para CEFETPE, além da 

suspensão de vários funcionários incluindo o Diretor-Geral em exercício 

por um período de dois meses (dezembro 2003 a janeiro 2004). 

 



 

 Para o desenvolvimento do nosso trabalho, o entendimento deste 

conjunto de acontecimentos em nível de direção geral é de fundamental 

importância na compreensão da atmosfera institucional em que se desenrolou 

a implementação e consolidação da reforma do ensino profissional: seus 

acertos, seus erros e impasses. 

 As falas abaixo são ilustrativas neste sentido: 

 
“Essa escola deve estar com alguma maldição. A gente teve Ebenezer 

que foi o terceiro da lista, teve um pro-tempore, teve um que foi eleito e 

com 1 ano e meio morreu e agora teve outro que está na lista negra. Tá 

muito difícil pra qualquer administrador, pelo contexto, 

administrativamente falando, tá muito difícil, as pessoas não querem 

trabalhar, as pessoas pior, não acreditam mais” (PEDAGOGA 2).  

 

“Além da reforma em si, o CEFETPE passou por baques internos no que 

diz respeito à mudança brusca de diretores seja por questões de 

transferência movida por interesses políticos, seja por morte súbita. Acho 

que a gente tá completamente perdido por conta de todas essa 

problemática de morre um, afasta outro, substitui, faz eleição, pro-

tempore, essa coisa toda, acho que isso não contribuiu muito pra gente. A 

gente continua precisando achar o caminho” (PROF 2). 

 

 Após termos discorrido sobre o processo histórico pelo qual o CEFETPE 

atravessou ao longo de nove décadas, “dançando” no ritmo do zig-zag político-

educacional imposto pelas mudanças legislativas, iremos no próximo item 

entender o processo de cefetização e suas implicações no chão-de-escola. 

 



 

3.3. O jogo político no processo de cefetização da ETFPE 

 

 O CEFETPE foi uma das primeiras instituições em nível nacional que 

buscou adequar-se às diretrizes da nova legislação pois desde 1997, segundo 

Relatório de Gestão 1998, a ETFPE implementou 

 
(...) mudanças no seu processo de gestão, na definição dos 
seus currículos, no desenvolvimento de seus recursos humanos 
e na atualização dos seus laboratórios, com vistas à sua 
transformação em Centro Federal de Educação Tecnológica 
(p. 27 - grifos no original). 
 

 
 Neste mesmo relatório destaca-se a reestruturação do organograma a 

partir de 1998 indicando que as mudanças realizadas não implicariam em 

acréscimo de funções nem de despesas para a contratação de novos diretores: 

 
Essa estrutura, já em pleno desenvolvimento na administração 
da ETFPE, foi assim delineada para que, quando da 
transformação em CEFET, mudanças outras não fossem 
exigidas, isso significa dizer que não há necessidade de se 
acrescer o número de funções gratificadas ou comissionadas, 
nem acréscimo de despesas para contratação de novos 
diretores (p. 8). 

  
 
 Ressaltamos que as mudanças mais significativas entre o organograma 

da antiga ETFPE e do CEFETPE vieram na divisão de poder dentro da 

Diretoria Geral, que até antes da reforma era constituída pela figura do Diretor 

Geral, responsável pela sede em Recife e pelas Uneds, e pela Vice-Diretoria. 

Na nova estrutura, primeiramente, a Diretoria Geral passa a contar com dois 

órgãos colegiados formados pelo Conselho Técnico-Profissional e pelo 

Conselho Diretor. Como o primeiro já era conhecido da escola, mas que 

segundo informações, nunca se concretizou de fato, ele foi criado como órgão 

técnico-consultivo e de avaliação do atendimento às características e aos 



 

objetivos da instituição (Regimento Interno, Seção II, Art. 7º, 1999). O segundo 

faz parte de uma nova experiência enquanto órgão consultivo e 

principalmente deliberativo, com o objetivo de avaliar os processos e 

resultados das ações empreendidas, bem como o impacto delas nos distintos 

setores da economia. Entre outras atribuições, subsidia o desenho de novos 

percursos para que a instituição esteja sempre sintonizada com as demandas 

que o setor produtivo do Estado requer (SILVA, 2001).  

Este órgão é integrado por dez membros titulares e seus respectivos 

suplentes, nomeados por portaria do Ministro de Estado da Educação, com 

mandato de quatro anos, podendo este ser estendido por mais quatro, com a 

seguinte disposição: 

I. Diretor-Geral do CEFETPE; 
II. Diretor de Ensino do CEFETPE; 
III. Um representante do corpo docente, em efetivo 

exercício, indicado por seus pares; 
IV. Um membro do corpo técnico-administrativo, em 

efetivo exercício, escolhido por seus pares; 
V. Um representante do corpo discente, escolhido 

por seus pares; 
VI. Três representantes das federações, sendo um 

da agricultura, um do comércio e um da 
indústria, do correspondente Estado, indicados 
pelas respectivas entidades; 

VII. Um técnico, egresso da Instituição, indicado pela 
Associação de Classe correspondente, onde 
houver, ou por Assembléia de ex-alunos; 

VIII. Um representante da Secretaria de Educação 
Média e Tecnológica do Ministério da Educação 
(Regimento Interno, 1999). 

 
Nesta reformulação, a figura do vice-diretor foi suprimida e surgem 

outras diretorias: Diretoria de Relações Empresariais, Diretoria de Ensino, 

Diretoria das Unidades Descentralizadas e a Diretoria de Administração e 

Planejamento. Os respectivos diretores são convocados para assumir a função 

do antigo vice quando da ausência do Diretor Geral. 



 

Apesar de ter havido mudanças no organograma28 com o advento da 

cefetização da ETFPE, a organização da diretoria geral manteve-se inalterada.  

No âmbito desta reorganização, apontamos também a transformação da 

Gerência de Relações Empresariais em Diretoria, pelo fato dos CEFETS 

também terem por “finalidade estar em estreita articulação com os setores 

produtivos e a sociedade” (SILVA, 2001, p. 164). 

 
A DIRETORIA DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS E 
COMUNITÁRIA cabe: planejar, coordenar, controlar, avaliar, 
bem como executar as atividades relativa extensão, à 
integração e ao intercâmbio da Instituição com o Setor 
Produtivo, em particular e a sociedade em geral (CEFETPE, 
1998a, p. 8). 

 

 Em face às reestruturações promovidas pela ETFPE ao longo do ano 

de 1998, em janeiro de 1999, a cefetização foi finalmente oficializada. Como 

vimos, a Portaria MEC Nº 2.267/97 estabeleceu diretrizes para elaboração do 

projeto institucional para implantação de novos CEFETs a ser devidamente 

aprovado pelo MEC. Mantivemos contato com os gestores responsáveis a fim 

de obtermos tal projeto e fomos informados de que o mesmo nunca existiu 

tendo sido a transformação da ETFPE em CEFET uma decisão política. A fala 

do PROF 1 abaixo é esclarecedora com relação a isto: 

“Foi uma inserção política porque nós não tínhamos um projeto pra ser 

CEFET. Houve interesses políticos na época, inclusive quando em um 

tempo anterior o CEFET da Bahia virou CEFET era pra ser de 

Pernambuco e também quando São Luís virou CEFET, mais ou menos 

quatro anos antes. Então cada ministério já tinha essa dívida política com 

Pernambuco e na época então se pagou a dívida. Realmente, quatro anos 

                                            
28 O atual organograma do CEFETPE encontra-se disponível na http:\\www.cefetpe.br\\ 
 



 

atrás a gente já deveria ser CEFET e não tínhamos um projeto pronto, a 

verdade é essa” (PROF 1). 

 
 Há até quem interprete a reforma como uma maneira de alguém 

conquistar algum tipo de auto-promoção, ou seja, interesses muito mais 

pessoais sobrepondo-se às causas coletivas. 

 
“Pra mim, isso só foi um momento de alguém querer auto-promoção. O 

CEFET não é uma realidade ainda hoje pra mim. Pra mim, pelo que eu 

entendo de CEFET, pelo que eu conheço em termos de CEFET. A ETF 

tinha ainda um nome muito forte que foi destruído da noite pro dia, e esse 

CEFET não suprimiu. Então alguém por interesse talvez numa promoção 

pessoal, transformou isso aqui numa canetada sem estrutura nenhuma” 

(COORD 5). 

  
 A falta de comprometimento dos nossos governantes com uma política 

educacional séria diante de um depoimento como este fica exposta. Segundo o 

COORDENADOR 5, os favores políticos concretizaram a cefetização a partir 

de uma “canetada”. Esta afirmativa está respaldada em fatos, pois o Diretor da 

ETFPE na época, além de ter sido nomeado tendo obtido a terceira colocação 

durante as eleições, o mesmo, após transformar a ETFPE em CEFETPE, 

embarca para Brasília a fim de assumir uma função no MEC, deixando um 

substituto, que por melhor que fossem suas intenções, não contava com o 

apoio de uma comunidade que se sentia duplamente traída: um Diretor eleito 

por força política desencadeia uma reforma e abandona o processo. 

 Reforçando o acima exposto: 

 



 

“É política mesmo. É tanto que pouco depois da cefetização o diretor da 

escola, na época Ebenezer, ele exerceu uma função gratificada lá na 

SEMTEC. Existia toda uma politicagem, como existe até hoje, dentro da 

rede federal de educação”  (PEDAGOGA 2). 

 

 Embora reconheçamos as influências das agências multilaterais na 

concepção das nossas políticas públicas para a educação profissional, não 

podemos desconhecer as relações de interesse presentes na sociedade 

brasileira que levam ações tão importantes como uma reforma a ficarem 

subordinadas a troca de favores. 

Cunha (2002) critica as análises de alguns teóricos os quais colocam o 

Brasil como uma “pobre vítima das maldosas agências financeiras 

internacionais”, como se elas mandassem e o nosso governo obedecesse, sem 

a nada resistir. Para ele, este é um tipo de sentimento colonizado que leva “ao 

pensamento de que todo brasileiro é cumpridor de ordens dos senhores do 

mundo e seu complemento, a identificação autocomplacente com esses 

senhores”. Para se opor a esta crença, Cunha utiliza como exemplo 

funcionários do primeiro e do segundo escalão do governo brasileiro que já 

ocuparam cargos nas agências internacionais e a elas retornam após 

concluírem os seus mandatos. “Esse vai e vem de brasileiros parece 

desconhecido daqueles que são portadores do sentimento ‘coitadinhos de nós, 

pobres vítimas’” (CUNHA, 2002, p. 105). Para este autor, a atuação das 

agências internacionais é bem conhecida pelos técnicos brasileiros os quais 

não são apenas executores dos receituários, mas também propositores dos 

mesmos. Cunha ressalta a localização do Brasil na economia mundial, como 

também a qualidade da sua diplomacia, o que não permite tanta ingenuidade 



 

nas manobras políticas ao negociar com estas agências. Dentro deste contexto 

de lutas de interesses, há grupos sociais, classes e frações de classes com 

identidades próprias, em defesa dos seus objetivos. 

 
(...) quero assinalar que desconheço uma só imposição de fato 
das agências financeiras internacionais em matéria de 
educação. Que elas financiam projetos que estão de acordo 
com seu ideário, não tenho qualquer dúvida – que banqueiro 
faria diferente? Imposição é outra coisa. Desconheço um só 
projeto do governo brasileiro, na área educacional, 
implementado ou abandonado por exigência do Bird, do BID ou 
do FMI. Conheço vários projetos abandonados, outros 
implementados, com os aplausos e os dólares dessas 
agências. Em todos os eles, havia grupos brasileiros que 
gostaram do abandono ou da implementação (CUNHA, 2002, p. 
106 - grifos no original). 

 

 Na realidade, os receituários das agências não ancorariam em nossas 

políticas, da maneira como ancoraram, caso não encontrassem eco dentro do 

nosso governo. Não queremos agora anular os efeitos da globalização e da 

força das agências multilaterais de financiamento; no entanto, não podemos 

isentar os nossos técnicos nas esferas governamentais da sua 

responsabilidade na condução deste jogo de forças. Por exemplo, como estes 

mesmos técnicos ainda não se comprometeram com a construção de 

“políticas afirmativas de educação profissional integradas a políticas de 

educação básica de qualidade para todas as faixas etárias, ambas 

integradas a políticas de geração de emprego e renda” (KUENZER, 2003b - 

grifos no original), ficamos sem rumos e apelamos para as reformas porque 

estas, muitas vezes, substituem “a carência de um sistema de inovação e 

atualização permanentes, de uma política cotidiana, para melhorar as 

condições do sistema educacional” (SACRISTÁN, 1996, p. 54). 

 
Desta forma, algumas reformas se seguem a outras como se 
fossem convulsões periódicas. Justificam-se, pois, na medida 



 

em que o sistema educacional ficou abandonado a si mesmo, 
provocando medidas reiteradas de choque. Ao não se abordar 
as necessidades de forma cotidiana, aparecem, de vez em 
quando, intervenções taumatúrgicas e milagrosas. Como 
assinalou Cuban (1990, p. 6), as reformas voltam 
repetidamente porque fracassam, porque os políticos 
erram no diagnóstico dos problemas, não extraem lições 
do passado e não promovem as soluções corretas. Ao não 
partir de uma análise da globalidade do sistema, têm um 
caráter fragmentário, que não muda sensivelmente o todo 
ou não institucionaliza essa mudança (POPKEWITZ, 1982 
apud SACRISTÁN, 1996, p. 54 - grifos nossos). 

 

 

 A análise de Sacristán sobre o contexto em que aparecem as reformas, 

de uma maneira geral, proporciona-nos um olhar mais aprofundado das 

implicações da reforma da educação profissional dos anos 90 no CEFETPE.  

Primeiramente este autor afirma que as reformas substituem a falta de 

uma política cotidiana para a melhoria das condições do sistema educacional. 

Na fala dos nossos sujeitos observamos a ausência de um projeto político 

pedagógico que permitisse à direção reconhecer as problemáticas a serem 

vencidas para dar início ao processo de cefetização da ETFPE. Este 

reconhecimento seria fundamental para quaisquer gestores que estivessem no 

comando de tão profundas modificações como as exigidas para a 

transformação de uma escola técnica ou agrotécnica federal em CEFET. São 

transformações que abrangem desde instalações à capacitação dos docentes, 

gestores, pedagogos, etc. A prevalência das forças políticas para esta 

transformação foi na realidade o que impulsionou a “cefetização”. 

Sacristán (1996) também ressalta que os nossos políticos, ao não 

extraírem soluções do passado, erram no diagnóstico dos problemas e 

conseqüentemente não encontram as soluções corretas. Desta forma, as 

reformas retornam porque elas simplesmente fracassam. 



 

Vejamos o que diz Franco (1983, p. 22) sobre a experiência brasileira 

com a operacionalização da polêmica Lei nº 5.692/71 a qual tornava o ensino 

profissionalizante compulsório para o 2º grau. Esta citação, embora longa, é 

oportuna, pois nos permite, a partir da avaliação de reformas anteriormente 

realizadas, observar o quanto os erros dos nossos dirigentes se repetem na 

política educacional brasileira, por estes não terem, de fato, um compromisso 

de instituir um sistema educacional voltado aos interesses reais da sociedade. 

 
É sabido que uma profissionalização eficiente não pode ser 
improvisada. Para poder realmente existir, deve contar com 
recursos humanos especializados, instalações apropriadas, 
equipamentos, laboratórios em funcionamento, uma 
engrenagem administrativa que lhe dê apoio, e outros tantos 
requisitos. 
Ora, quando se propõe, em 1971, a profissionalização a nível 
de 2º grau, nada disso seria possível, já que não havia (como 
não há, até hoje) condições de suportar o ônus financeiro da 
implantação eficiente, universal e compulsória do 2º grau 
profissionalizante. Isso implicava – e implica – num aumento de 
quase 60% em relação ao custo/aluno de um “colegial comum”. 
“E mais, se a transformação fosse para uma vaga de cursos 
agrícola, o aumento custo/aluno seria de 607%...” (LEITE e 
SAVI, 1981) 
Além disso, a classe dominante não tinha (e não tem) interesse 
em preparar seus descendentes para o exercício de atividades 
manuais ou para aquelas consideradas como inferiores no setor 
da produção industrial, agrícola e nas áreas comerciais ou de 
prestação de serviço. Ao sistema de ensino não cabia o papel 
de apressar o processo histórico e romper a dualidade inerente 
à estrutura social vigente, portanto objetiva e diferencial, entre 
trabalhadores intelectuais e braçais.  
Nesse sentido, pode-se afirmar que a proposta do ensino 
profissionalizante prevista pela Lei 5.692/71 foi irrealista. Tal 
fato, em última instância, revela a enorme distância que existe, 
no Brasil, entre os textos legais e a realidade. Em 
conseqüência, a essa contradição entre o que dispõe a lei e a 
prática educacional, o ensino profissionalizante está produzindo 
os frutos já previstos em 1974: falsificação grosseira de suas 
finalidades, desqualificação e fracasso. 
 

 
 As considerações de Franco se tornam tão atuais e pertinentes que nos 

levam a questionar: por que insistimos em não aprender com os erros do 

passado? Por que, quase 30 anos depois da 5.692/71, continuamos com as 



 

mesmas incoerências entre os textos legais e a realidade? Por que 

continuamos improvisando a profissionalização dos nossos jovens? 

Apesar da Lei nº 8.948/94, no parágrafo 3º do terceiro artigo, prever 

critérios para a transformação das instalações físicas, dos laboratórios e 

equipamentos, das condições técnico-pedagógicas e administrativas, e dos 

recursos humanos e financeiros para o funcionamento de cada Centro, a força 

política prevaleceu, como já vimos. Ou seja, inicia-se mais uma reforma, sem 

levar em consideração nem a globalidade do sistema, muito menos as 

necessidades no chão da escola. Como pensar na institucionalização desta 

mudança? 

Sem demonstração concreta alguma de atendimento aos critérios 

previstos em lei, a ETFPE passa a CEFETPE apresentando deficiências tanto 

nas suas instalações e laboratórios, como também de pessoal. Segundo o 

COORDENADOR 2, o corpo docente com experiência no ensino médio foi 

aproveitado para os cursos superiores sem treinamento, nem especialização. 

Foi “tome, o programa é esse, estude e te vira”. 

“Mas porque passou pra CEFET, porque passou a ter curso superior, não 

vi ganho nenhum, não vi inovação nenhuma em nenhum laboratório em 

nenhum sentido. Se quer a contratação de professores, não teve concurso 

para contratação de professores para os cursos de nível superior. 

Aproveitaram os professores do próprio CEFET e nem dá a oportunidade 

dos professores fazerem especialização, treinamento, a capacitação para 

ir para sala-de-aula. É tome, o programa é esse, estude e te vira” 

(COORD 2). 

 



 

Retornamos ao ponto de responsabilizar os gestores locais pela forma 

como este processo se deu, pois vimos acima, no Relatório de Gestão 98, que 

o organograma já havia sido adaptado ao modelo CEFET só no aguardo de 

uma oficialização, sem a necessidade de acrescer funções gratificadas nem 

contratação de novos diretores. Ao fazer tal afirmação, a gestão da época fica 

totalmente responsabilizada por este tipo de escolha, que, no nosso 

entendimento, é uma forma de provar para o MEC que a cefetização não 

implicava em oneração de custos tornando a manobra política mais fácil. 

Esta falta de planejamento, de condições pedagógicas e estruturais, 

permeou e influenciou negativamente todas as outras etapas da transformação, 

aspecto este que pode ser observado fortemente na fala da maioria dos 

sujeitos entrevistados.  

 

3.4. O discurso dos gestores versus a realidade no chão de escola 

 

Ao realizarmos uma análise dos documentos produzidos pela instituição 

desde 1995, observamos a ausência de um estudo comparativo ao longo dos 

anos que pudesse demonstrar uma linha de planejamento coerente e vinculada 

à realidade. Encontramos basicamente em todos os relatórios, uma exposição 

de dados e ações, apresentados de forma descritiva, não reflexiva. Não 

encontramos indicadores que permitissem ao corpo diretivo demonstrar o 

resultado anual das metas atingidas e aquelas que ainda estivessem por ser 

realizadas. O conteúdo dos relatórios consiste de: descrição das atribuições 

dos cargos, os objetivos a serem alcançados, dados estatísticos sobre 

números de alunos matriculados, vagas disponíveis por curso, alunos 



 

encaminhados para estágio, nível de graduação dos docentes, participação dos 

gestores e docentes em seminários como se isto indicasse real capacitação 

dos funcionários, etc. É como se as intenções estivessem ali no papel, mas não 

as condições que demonstrem que um determinado objetivo foi alcançado ou 

não. Não encontramos um pensamento analítico utilizando os dados como uma 

engrenagem para um planejamento futuro. 

Com o advento da cefetização, encontramos em 1998 um Projeto 

Institucional mais completo, onde além de informações detalhadas sobre a 

instituição, seus departamentos e maquinário disponível, o estado de 

Pernambuco é caracterizado levando em consideração seus setores 

econômicos mais desenvolvidos como demonstrativo de que a ETFPE, na 

época, estava localizada numa região próspera que oferecia diversas 

possibilidades de atuação na área de tecnologia e de que esta instituição 

estava em condições de se transformar em Centro Federal de Educação 

Tecnológica. Acreditamos ter sido este o único instrumento de apresentação da 

instituição ao MEC para fins de cefetização. Tomamos então este documento e 

o Relatório de Gestão 1999 (por sinal, bastante semelhante em conteúdo) para 

analisar o pensamento da direção quando da implantação da reforma. 

No Projeto de 1998, logo na apresentação, observamos uma total 

sintonia retórica entre o pensamento dos gestores da época e aquele difundido 

pelo MEC quando se trata de colocar a educação tecnológica a serviço do 

mercado. Iremos transcrever abaixo o texto ao qual nos referimos: 

 
A tendência econômica atual está a sinalizar uma série de 
transformações e mudanças de posturas, especificamente no 
que se refere ao mundo do trabalho, exigindo do cidadão uma 
polivalência de conhecimentos e de aptidões, delineando, 
assim, um novo perfil profissional, bem como propiciando o 
surgimento de novos postos de trabalho, advindos de modernos 



 

processos de produção, dando origem a outras famílias 
ocupacionais. 
Pra se ajustar a este mundo em constante transformação, cujo 
referencial é competitividade, eficiência, eficácia, excelência na 
prestação de serviços, atualização, profundidade de 
conhecimentos, modernidade tecnológica e globalização, 
especificamente a econômica, e que não pode prescindir da 
produção de bens sociais e do resgate de um número 
significativo de excluídos, é que a ETFPE redireciona a sua 
política educacional e de gestão, ampliando e fortalecendo suas 
ações para atuar, também, no nível superior, assegurando à 
sociedade pernambucana uma educação continuada, flexível e 
em consonância com as demandas do setor produtivo. (ETFPE, 
1998b, p. 3) 

 

 Observamos a absorção, por parte do corpo diretivo da época, dos 

jargões mercantilistas e da idéia salvacionista da educação profissional. Ainda 

seguindo esta mesma linha de pensamento, encontramos na justificativa do 

projeto o seguinte texto: 

Visando atender a essa nova realidade, esta instituição Federal 
de Ensino estruturou-se, compatibilizando suas instalações 
físicas, laboratórios, equipamentos, recursos humanos e 
financeiros para, como Centro Federal de Educação 
Tecnológica, corroborar a sua função primeira que é educar o 
homem em sua integralidade, conduzindo-o a uma nova 
postura dentro do atual panorama econômico, político e social, 
levando-o a agir e interagir como um ser crítico, criativo e 
consensual dentro de um mundo permanentemente em 
evolução (ETFPE, 1998b, p. 4 - grifos no original). 

 
 
 Pelo texto acima entendemos que no final de 1998 a ETFPE estava 

totalmente reestruturada para receber o novo status de instituição tecnológica 

de nível superior, CEFET. No entanto, as falas dos nossos entrevistados não 

confirmam o acima exposto. São dificuldades de toda ordem enfrentadas na 

prática; porém, no papel, temos a impressão de que tudo estava funcionando 

“às mil maravilhas”. 

 



 

“Ninguém estava preparado pra essa reforma. Ninguém estava. Então 

virou um caos e isso pode ser notado no registro escolar” (DIR 1)29. 

 

“(...) pra nós podermos de fato dá conta dessa realidade nova que se 

estabelece no mercado, já por conta do cenário do avanço tecnológico, as 

mudanças das relações de organização do trabalho, a própria 

organização do trabalho mudou. Por outro lado você tem uma questão da 

estrutura. Então eu achei como ponto negativo, a falta de estrutura 

adequada para conceber e compreender a reforma em todos os níveis. 

Precisaria de maior estrutura no que diz respeito às condições não só 

físicas, materiais da instituição, laboratórios, equipamentos mais 

adequados, como também a questão da capacitação” (PEDAGOGA 1). 

 
O que esperar de uma gestão que deu o “pontapé inicial” para a reforma 

passando a ETFPE para Centro Federal de Educação Tecnológica, sem 

planejamento estratégico nem construção de um projeto político pedagógico? 

A Lei Federal nº 9.394, de dezembro de 1996, a qual direcionou todos os 

decretos, portarias e pareceres que regulamentaram a educação brasileira de 

um modo geral nesta última década, previu que os sistemas de ensino 

deveriam definir normas de gestão democrática para a educação básica do 

ensino público partindo de dois princípios que veremos a seguir. Dentre eles 

destacamos a elaboração de um projeto pedagógico da escola com a 

participação dos seus profissionais. 

 

                                            
29 Segundo os entrevistados, o registro escolar se transformou num caos porque não tinha os 

programas necessários para inserir os resultados dos alunos de acordo com os novos 
conceitos utilizados pelo ensino por competência o qual abordaremos no Capítulo 5. Outro 
problema também foi gerado com a modularização dos cursos, pois não havia agilidade para 
gerar o histórico dos alunos na medida em que os módulos iam encerrando. 



 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo 
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
 I - participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola; 
 II - participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes. 
 
 

A transformação de uma instituição de educação básica em outra de 

nível superior e de pós-graduação significa um processo de mudanças 

demasiadamente complexo para se dar sem o engajamento de toda a 

comunidade que irá recebê-lo, concebê-lo, operacionalizá-lo e mantê-lo de 

forma sustentável. 

Para a PEDAGOGA 2, a falta de um projeto político pedagógico atinge 

todas as demais dimensões da escola; ele representa um pacto da escola para 

com a sua comunidade interna e para com a sociedade civil.  

 
“Você sabe que não só pra o CEFET, mas pra todas as instituições que 

têm o ensino como seu objeto de trabalho, há necessidade de efetivação 

da criação da elaboração de um projeto político pedagógico. Esse é um 

ponto principal hoje pra todas as instituições independente de rede, 

independente de ensino, que possa apresentar pra a comunidade da qual 

ela tem uma oferta, tem um pacto, a questão da efetivação do projeto 

político pedagógico. Se a gente não tem um projeto político pedagógico, 

todas as demais dimensões da escola, elas podem ou não, ter ou não, 

uma determinada preparação” (PEDAGOGA 2). 

 

 
 Segundo Bussmann (2002), a construção de um projeto político 

pedagógico faz-se necessário para qualquer escola, pois não se trata apenas 

de um documento, 



 

 
(...) mas, fundamentalmente, de implantar um processo de 
ação-reflexão, ao mesmo tempo global e setorializado, que 
exige o esforço conjunto e a vontade política da comunidade 
escolar consciente da necessidade e da importância desse 
processo para a qualificação da escola, de sua prática, e 
consciente, também, de que seus resultados não são imediatos 
(p. 37). 

 
 

 A gestão do CEFETPE, diante do tamanho da reforma proposta, teria 

necessariamente que ter instalado este processo de ação-reflexão a fim de 

reconhecer seus limites e legitimar as mudanças possíveis em conjunto com a 

comunidade. 

 Segundo Resende (2002), a ausência de uma construção coletiva e a 

adoção de projetos de pessoas anônimas para instituições imaginárias levam 

as escolas a utilizarem máscaras e falsas identidades. Escolas que agem desta 

maneira não permitem que seus integrantes se identifiquem institucionalmente 

e, por conseguinte jamais compreenderão a cultura do grupo do qual fazem 

parte. 

 
A escola é um texto escrito por várias mãos e sua leitura 
pressupõe o entendimento não apenas de suas conexões com 
a sociedade, mas também de seu interior. Atrás de um projeto 
político-pedagógico ficam resgatadas a identidade da escola, 
sua intencionalidade e a revelação de seus compromissos. 
A ausência da construção coletiva dessa identidade redunda 
em que as escolas não escolham, não arbitrem sobre seu fazer, 
porque apenas “engavetam” projetos que são de pessoas 
anônimas e para uma instituição imaginária. Por essa razão 
muitas escolas usam máscaras, possuem falsas identidades, 
apresentam-se como abertas aos novos conhecimentos, mas 
agem como fontes de manutenção da verdade, cerceando 
tantas outras verdades. Escolas assim não conseguem que 
seus integrantes se identifiquem institucionalmente, de forma 
que jamais chegarão à compreensão da cultura do grupo do 
qual fazem parte (RESENDE, 2002, p. 91). 
 

 

 Esta lacuna na condução de uma instituição escolar através de escolhas 

coletivas e, portanto, legítimas, como é o caso do processo que estudamos, 



 

leva seus integrantes a uma verdadeira confusão, a ponto de nem mesmo 

perceberem a reforma que está acontecendo. Na verdade, quando seus 

integrantes não percebem a reforma que está acontecendo é porque nada está 

sendo reformado de fato, nada está acontecendo dentro deles enquanto 

profissionais, nem no seu local de trabalho. Eles não se identificam 

institucionalmente nem compreendem a cultura do grupo do qual fazem parte. 

A única cultura que compreendem, de fato, é o lado negativo da cultura interna, 

das politicagens e dos conflitos internos, não a cultura de uma construção 

coletiva. 

Dentro desta lógica, para o COORDENADOR 1, as mudanças 

promovidas com a passagem da ETFPE para CEFETPE foram de tamanha 

superficialidade que o levou a concluir que a reforma ainda não “brotou”, não 

aconteceu de fato: 

“Como a coisa foi lançada de cima pra baixo, eu acho que ela ainda não 

brotou, não aparece, não tá parecendo essas propostas do governo que 

ele queria implantar eu não estou vendo com bons olhos. Não vejo um 

amadurecimento com relação a isso não. Tá muito aquém” (COORD 1). 

 

O DIRETOR 1 questiona inclusive a mudança de nomenclatura da 

instituição, por sua falta de sentido, uma vez que não houve investimentos 

condizentes com o discurso apregoado pela administração. 

 
“Eu não consigo ver nenhum ponto positivo na transformação, eu só 

consigo ver pontos negativos, apesar de termos cursos de 3º grau, tão 

falados tecnólogos, de tecnologia, eu não vejo porque ser Centro 

Tecnológico, ou ser ETF, qual a diferença nisso pra ter um curso 

tecnológico? Só nomenclatura. Então não vi nada de positivo. Não houve 



 

nenhuma melhoria da infra-estrutura, dos laboratórios, não houve nada de 

melhoria. Houve sim, implantação de cursos é claro, teria que ter 

laboratórios pra esses cursos, mas mesmo assim os laboratórios 

deixaram muito a deseja” (DIR 1). 

 

 Saviani (1987), com sua larga experiência em direção escolar e 

implantação de cursos, defende que, em certas circunstâncias, é preciso criar 

estruturas que demonstrem a existência de uma viabilidade concreta para as 

transformações desejadas, pois a mentalidade se transforma a partir deste 

contato prático. Para este teórico, muitas vezes nos iludimos ao pensar que se 

precisa mudar primeiro a consciência, para depois agir. Este seu pensamento 

pode ser adaptado tanto no campo do micro, no interior da escola, conforme 

estamos fazendo agora, como para a sociedade de uma forma geral. Este 

autor apoiando-se em Marx, conclui o seguinte: 

 
(...) Sempre me vem à tona uma frase de Marx: “Para se ter 
uma educação transformada, é preciso uma sociedade 
transformada, e para se ter uma sociedade transformada, é 
preciso ter uma educação transformada”. Aí ele acrescenta: é 
preciso, pois, partir da situação atual. (...) é preciso partir da 
situação atual, e desenvolver os seus elementos contraditórios, 
quer dizer, agir no interior dessa contradição (p. 31-32). 
 

 
 Fazendo analogia com o pensamento de Marx, diante do nosso objeto 

de estudo, afirmamos: para transformar uma escola é preciso transformar os 

indivíduos dentro desta escola, e para transformar os indivíduos dentro desta 

escola, precisamos partir das reais condições de trabalho e das interações 

existentes, da realidade como ela está, a fim de conduzir o processo de 

transformação.  



 

 Os gestores responsáveis pela reforma no CEFEPE optaram por 

mascarar a realidade e partir para o convencimento através do discurso. 

 
O esforço empreendido para a concretização dessa 
transformação, e o trabalho realizado para esse fim tornaram-
se o nosso propósito. Por esse motivo, não estamos 
apresentando apenas uma proposta, mas, também, 
mecanismos de ação já implantados, para que esse processo 
se realize, sem que precisemos formular ajustes e ou 
mudanças que possam retardar essa transformação, a qual 
se faz cada vez mais necessária ao processo de 
desenvolvimento e expansão das ações que vimos 
empreendendo ao longo desses anos, sempre tendo como 
elemento primordial o atendimento eficiente e eficaz das 
necessidades de formação profissional e prestação de bens e 
serviços à sociedade pernambucana (ETFPE, 1998b, p. 73). 
 

 
 Este é o último parágrafo do Projeto Institucional 1998 o qual já nos 

referimos no item anterior. Observamos a mesma tônica, uma administração 

que tomou todas as providências para que a transformação das ETFPE em 

CEFETPE se realizasse sem a necessidade de ajustes ou mudanças. Um 

planejamento perfeito! 

 Sabemos que a cefetização da ETFPE se deu por força política, sem 

projeto de implantação nem planejamento estratégico ou projeto político 

pedagógico. Vigorou o “vamo, vamo”.  

 A fala do sujeito abaixo evidencia exatamente o contrário do que se 

encontra nos relatórios produzidos pelo CEFETPE: a reforma, não planejada, 

gerou uma desestruturação total da parte administrativa da escola. 

 
“Eu diria que mais negativo do que positivo. Isso de certa forma conturbou 

muito a escola tendo em vista que se correu atrás de uma reforma que foi 

mal planejada que redundou numa desestruturação total da parte 

administrativa da escola, dos controles etc. Não houve previsão no 

sentido de fazer a coisa paulatinamente sem um choque tão grande. A 



 

reforma, vamos mudar, aí esqueceu de toda uma estrutura que existe aí e 

que precisava se adaptar a essa nova situação e no entanto não se 

planejou neste sentido “ (COORD 10). 

 
 

Para o sujeito acima, a maneira brusca como a reforma foi 

implementada funcionou como “choque”. Segundo Sacristán (1996), reformas 

que atuam como “choques cíclicos” geram uma “sensação de movimento”, do 

tipo “vamo,vamo”, porém com poucas mudanças reais e bastante desilusão. 

 
(...) as reformas, enquanto choques cíclicos e traumáticos 
dirigidos aos usos e práticas assentados no sistema 
educacional, têm efeitos escassos ou muito fugazes, criam 
sensação de movimento, mas produzem poucas mudanças 
reais e bastante desilusão se não se dirigem eficazmente aos 
mecanismos que configuram a realidade (SACRISTÁN, 1996, 
p. 58). 
 

 
 Na ausência de uma construção conjunta e realista, para PEDAGOGA 2, 

o “choque” desta reforma modificou a escola para pior em termos de relações 

entre as pessoas, expôs o esfacelamento cultural e a dificuldade de se 

trabalhar em equipe.  

 
“Agora em termos agravantes que eu achei que modificou pra pior, foram 

as relações entre as pessoas... Porque a gente tem uma cultura 

esfacelada. Aqui não se trabalha em grupo, não se trabalha em 

equipe, aqui não se tem uma proposta de trabalho para a escola. 

Aqui tem alguém que faz aquilo, tem outra pessoa que faz aquilo, tem 

uma coordenação que pensa aquilo outro, agora um pensamento de 

um projeto para a escola, (a gente até que tentou) mas não tem. 

Inclusive eu vejo, não só aqui no CEFET .... o grande desafio nosso 

enquanto educador é criar uma cultura de trabalho unificado, 



 

coletivo, enquanto profissional da educação. Pra mim esse é o 

desafio maior. Porque não adianta você fazer uma coisa, eu fazer outra 

ela fazer outra, não adianta, a gente tem que pensar ... de tentar um 

pensamento pedagógico para o país coletivamente, e a gente não 

consegue nem na área da gente. A gente não consegue nem dentro de 

um grupo de ... uma coordenação, a gente não consegue ter um 

pensamento único” (PEDAGOGA 2). 

 

Outro aspecto que pode ser evidenciado dentro deste contexto de 

profunda irresponsabilidade do corpo dirigente da ETFPE na época é o 

descaso por parte dos administradores com relação ao setor pedagógico, que, 

ao nosso ver, deveria ser o primeiro a capacitar-se para liderar os processos de 

transformação junto aos professores, coordenadores e alunos. Segundo o 

COORDENADOR 2, os pedagogos foram jogados de um lado para outro como 

meros fantoches no curso das várias tentativas de mudança. 

 
“Sinceramente, caótica, caótica. Sinceramente a repercussão foi 

caótica. Tá tentando se fazer alguma coisa. A gente tem sempre a 

esperança que alguma coisa vai ser feita, mudada. A gente acredita na 

capacidade das pessoas. Você veja, é uma coisa tão louca que estão 

fazendo, um dia separam todas as pedagogas, todinhas, joga uma em 

cada curso e elas trabalham isoladamente, aí de uma hora pra outra, diz, 

“-é pedagoga demais pra um curso só, vamos colocar uma pedagoga por 

três – quatro cursos”. Aí jogam 3, 4 cursos nas costas da coitada e elas 

ficam sobrecarregadas. Daí a pouco, não tem mais pedagogo pra curso 

nenhum, junta as pedagogas todas numa sala só. Quando os cursos 

precisarem vão buscar os pedagogas. Então é uma coisa assim que estão 

tentando acertar” (COORD 2). 



 

 
 

Na opinião do PROFESSOR 1, a gestão até hoje ainda não encontrou 

seu rumo, mas os professores, com todos os contratempos, estão 

conseguindo, ao seu modo, encontrar um caminho dentro deste processo, 

mesmo que este caminho não seja o ideal. É como se a realidade dos 

professores fosse algo à parte. Este sujeito cita uma comparação que foi feita 

entre o CEFETPE e uma repartição pública centrada nas suas próprias 

dificuldades administrativas, esquecendo de que a administração existe para 

servir à escola que tem o aluno, a sala de aula, como seu objetivo maior. 

 
“A situação ainda em busca de rumo, não encontrou o rumo ainda. Acho 

que os professores encontraram o rumo mais rápido, pedagógico, do que 

os administradores. A gestão não encontrou o rumo ainda não, e a gente 

vê a direção que está assumindo agora, e a gente vê que ainda continua 

sem rumo (...)  

 

É. Os professores estão muito mais andando a parte, é como .... existia, 

uma instituição, uma repartição pública que tinha algumas salas tendo 

aula. A gestão continua assim, a gestão continua centrada nas suas 

próprias dificuldades da gestão esquecendo que existe algumas salas de 

aula. E o professor tá se virando sozinho” (PROF 1). 

 
 De acordo com Veiga (2002), um projeto político-pedagógico 

 
(...) busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com 
um sentido explícito, com um compromisso definido 
coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, 
também, um projeto político por estar intimamente articulado ao 
compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos 
da população majoritária. É político no sentido de compromisso 
com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. “A 
dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza 
enquanto prática especificamente pedagógica” (Saviani 1983, 



 

p. 93). Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da 
efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do 
cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e 
criativo. Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas 
e as características necessárias às escolas de cumprirem seus 
propósitos e sua intencionalidade (p. 13). 

 

 

 Analisando a fala do PROFESSOR 1, observamos uma verdadeira 

dissociação entre a administração da escola e a atuação pedagógica dos 

docentes. Ao comparar a escola a uma repartição pública, centrada em seus 

próprios problemas, o sujeito demonstra a ausência de identidade institucional 

generalizada. Conseguimos até compreender que os professores estão dando 

andamento às suas atividades dentro do âmbito da sala-de-aula, porém não 

acreditamos que eles tenham encontrado rumo algum. Numa escola, a 

dimensão política, administrativa e pedagógica tem que andar em sintonia, do 

contrário, todos estão num barco sem rumo. Na nossa opinião, este é o caso 

do CEFETPE em todas as suas dimensões. 

Como destaca Veiga (ibid), “todo projeto político pedagógico da escola 

é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao 

compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população 

majoritária” (p. 13). Os nossos sujeitos ressaltaram a não participação da 

sociedade neste processo. Até o próprio mercado, o grande “deus” orientador 

das políticas, ficou de fora. Para quem então a reforma foi realizada? 

Reforçamos a idéia de que ela foi elaborada para preencher relatórios de 

prestação de contas do governo brasileiro quando da liberação de 

financiamentos por parte das esferas supra-nacionais, ou melhor, trocando em 

miúdos, “pra gringo ver mesmo”. 

 



 

“...nós percebemos muito bem que o CEFETPE ainda não se caracterizou 

como uma instituição federal de ensino tecnológico. Há uma carência 

muito grande inclusive de estrutura. Há um déficit muito grande e é 

comum, é muito comum a gente dizer que o CEFET nem ficou CEFET, 

nem ficou Escola Técnica. Até porque a própria sociedade não reconhece 

como tal. Se a gente chega pro povo aí fora e diz CEFET, ele diz: - O que 

é CEFET? A gente diz: -A Escola Técnica.. - Ah, Escola Técnica eu 

conheço. Então faltou também esse trabalho de divulgação por intermédio 

da mídia, dentro da sociedade para registrar o seu novo...” (COORD 9). 

 

“Isso repercutiu até mesmo no mercado. A coisa vazou como se a escola 

estivesse simplesmente caindo em termos de qualidade, essas coisas 

todas. Chegou até a se comentar: esse ensino modular? A escola não é 

mais aquela. Quando na realidade nós procuramos manter a mesma linha 

... Se eu preparo o técnico para o mercado de trabalho, esse mercado 

de trabalho tem que ser informado de toda uma modificação que 

houve aqui dentro. Temos que justificar essas mudanças pra eles 

para que eles continuem confiando na entidade. Mas a coisa como se 

apresentou para o mercado de trabalho foi desastre” (COORD 10). 

 
  

Se para a sociedade, o CEFETPE, para fins de reconhecimento, ainda 

precisa se apoiar na imagem da “antiga Escola Técnica”, internamente, para 

fins de convencimento, a cefetização foi colocada como um mal necessário, a 

fim de afastar o fantasma de uma possível estadualização das escolas técnicas 

federais. Isto se deve à  

Medida Provisória 1.549/97, em seu artigo 44, aponta para a 
transferência de responsabilidade de manutenção e gestão do 
ensino técnico para os Estados, municípios, Distrito Federal, 
setor produtivo e/ou organizações não-governamentais, 



 

eximindo a União da incumbência de continuar participando da 
expansão da rede técnica federal (MANFREDI, 2002, p. 139).  

 

Na nossa opinião, os gestores da época, enquanto manobra política, se 

valeram do receio da comunidade de perder o status de escola da rede 

“federal” de ensino. Desta forma, a desestruturação para alguns passa a ser 

vista como um mal necessário. O risco da estadualização pode até ter sido 

afastado, mas os ganhos reais ainda estão por aparecer. 

 
“...É direito da escola se transformar em CEFET, então acredito até 

que a escola não tenha se preparado para essa transformação. Então 

vamos preencher os requisitos. Como? Oferecendo curso de terceiro 

grau. Qual o curso de oferta imediata? Então eu não acredito que foi 

algo planejado. Do aspecto como servidor, falava-se que a 

transformação em CEFET afastava ao fantasma da estadualização. 

Porque uma vez sendo CEFET passaria a fazer parte do sistema federal 

de educação e sendo ETF havia esse risco de serem repassados para 

encargos do governo do estado. De certa forma, é o que eu tenho de 

conhecimento e a coisa foi passada pra gente. Agora somos CEFET e até 

hoje a coordenação de eletrotécnica não trabalhou nada nesse sentido 

ainda como CEFET. Nós tivemos toda atenção voltada para a reforma do 

ensino técnico, mas a nível médio” (COORD 8).  

 

“Veja bem, aí tem uma questão primeiro política, porque havia na 

época uma pressão muito grande para aquelas instituições que eram 

de nível médio para tornar elas estadualizadas, tinha uma questão aí 

política. Então o CEFET tanto daqui como de outros estados da 

federação eles tinham que, por ser transformados em CEFET com nível 

superior, nível tecnológico, pra assim continuar assegurada a condição de 



 

instituições federais de ensino. Essa aí foi uma pressão política que 

correu muito na época” (COORD 9). 

 
 

 Segundo o COORDENADOR 2, a cefetização foi uma questão de 

sobrevivência, uma forma de se manter o governo federal responsabilizado 

pelo seu financiamento. Porém se houve alguma transformação, ela foi mínima. 

 
“Olhe, de fato, não houve uma transformação. Na minha opinião, eu acho 

que a transformação foi mínima. E a transformação em CEFET foi até 

uma estratégia dos diretores, da própria instituição, a questão de 

sobrevivência, e obrigar o governo a manter a responsabilidade com o 

financiamento da instituição. Conforme a LDB, o ensino médio passaria a 

ser função, a ser atributo dos estados confederados, não da União. E 

quando você passa a ser uma instituição federal de ensino tecnológico, 

quer dizer você poder ministrar curso superior, então você se mantém 

dentro da órbita federal. O Estado mantém-se como atribuição ainda e de 

qualquer maneira de financiar essa instituição. Então isso também foi uma 

maneira de se opor, uma estratégia de sobrevivência até mesmo das 

ETFs com essa onda neoliberal do governo FHC” (COORD 2). 

 

Apesar de todas as dificuldades decorrentes deste processo, alguns 

sujeitos mostram-se convencidos da transformação de escola técnica em 

CEFET, mesmo cientes de que as mudanças propostas não se concretizaram. 

As promessas, o status de instituição de nível superior equiparando-se às 

universidades, atuaram como elemento alienador, ao nosso ver, amenizando o 

olhar crítico da comunidade para o que realmente estava acontecendo. Esta 



 

manobra faz parte da nossa cultura política, promessas veiculadas, mas quase 

nunca ou poucas vezes concretizadas. 

“Eu acho que foi um grande passo que a escola deu, abriu oportunidade 

de você atuar na parte de pesquisa, e de graduação, apesar de que ainda 

a escola não solidificou a idéia, acho que a pesquisa vai começar a andar 

agora. Foi criado uma gerência para isso, agora você tem uma gerência 

de pesquisa, extensão e cursos tecnológicos que não havia no início com 

a criação do CEFET. Então agora eu acho que vai decolar. Mas a escola 

tinha que fazer essa mudança, tinha que sair da antiga ETFPE para o 

CEFETPE...” (COORD 11). 

 
 

 Cientes que este conjunto de adversidades e contradições afeta todas 

as dimensões da escola, optamos, neste momento, por dar um enfoque mais 

específico às dificuldades enfrentadas pelos docentes, diante do surgimento 

dos novos cursos. 

 
3.5. Os docentes frente ao desafio dos cursos tecnológicos 

 

Já sabemos que a falta de planejamento permeou todo o processo de 

implementação da reforma dentro do CEFETPE e a implantação dos cursos 

técnicos30 e tecnológicos não poderia deixar de receber os reflexos desta 

desorganização. Segundo a PEDAGOGA 2, a desorganização foi tanta que se 

adotou a administração do “dá-se um jeito”, a ponto de abrirem-se cursos 

novos sem professores. “Que fazer? Dá-se um jeito”. 

 

                                            
30 A implantação dos cursos técnicos, de certa forma, foi muito mais suavizado no CEFETPE 

pois desde os anos 70, a ETFPE oferecia cursos especiais, de dois anos, para egressos do 
ensino médio. 



 

“(...) Não teve um plano de implantação do ponto de vista de qualificação 

profissional muito menos administrativa e quase nada estrutural. Não teve 

um planejamento. Aqui nunca se fez planejamento. É os problemas 

acontecendo e se resolvendo. “–Ah, vamos montar cursos técnicos!” 

Quando montar a gente dá um jeito. É tanto que não teve professor. 

Faltou professor. Como é que você abre um curso novo e falta professor. 

Isso é o máximo da desorganização...” (PEDAGOGA 2). 

 
  
 De acordo com o COORDENADOR 2, este tipo de gestão “vamos fazer 

para ver no que dá”, levou alguns dos novos cursos criados a parar e repensar 

seus rumos.  

“O que se ouve foi que se criou alguns cursos, mas que na minha opinião, 

foram feitos sem planejamento. Não se tinha uma estrutura montada pra 

isso. Hoje se observa que alguns cursos tiveram que parar, repensar, e na 

época, era aquela coisa, vamos montar os cursos porque a gente tem que 

oferecer. “– Não, mas não tem professor... - Mas a gente abre o curso e 

vê o que se faz. -Não tem biblioteca. -A gente abre o curso e vê o que se 

faz.” (COORD 2). 

 

Alguns sujeitos observaram que a criação de níveis31 na educação 

profissional, técnico (médio) e tecnológico (superior) no CEFETPE, tem sido 

motivo de disputa quanto ao grau de importância dos mesmos principalmente 

quando se trata de recursos e outras facilidades para profissionais que 

trabalham dentro de cada nível. Talvez neste caso, de alguma forma, apliquem-

se as observações de Eloisa Santos (2003, p. 156) no que diz respeito à 

criação de novas segmentações de nível salarial e prestígio profissional entre 

                                            
31 Atestamos que os cursos de nível básico não foram criados no CEFETPE. 



 

os docentes a partir das novas exigências do mercado. Não temos dúvida de 

que tais segmentações geram tensões entre os níveis de ensino dentro da 

escola de acordo com o grau de importância dos mesmos. E no caso da 

cefetização, fica claro que os cursos de tecnólogos levam vantagem uma vez 

que foram o carro chefe da transformação da Escola Técnica Federal de 

Pernambuco em CEFET. 

O sujeito abaixo critica a priorização do nível superior de ensino por 

parte da escola. Para ele, isto além de gerar conflitos, desvirtua o objetivo 

maior que deveria ser de todos: brigar pelo crescimento das áreas 

independente dos níveis.  

 
“(...) eu acho que houve conflitos sérios. Porque esses conflitos também? 

Porque a partir do momento que você investe nos três níveis de 

educação, da educação profissional, você tá investindo em três níveis, 

dois obrigatórios, o básico e o técnico, e uma 3ª opção que é a do CEFET, 

que é a graduação. A partir desse momento, a escola tem que dá 

prioridades. Aí fica aquela briga de prioridades entre o coordenador que é 

do técnico contra o coordenador que é do tecnológico. Por exemplo, aqui 

se estruturou uma gerência que é do tecnólogo, do técnico, e eu sempre 

briguei contra, porque a gente não tem que brigar pra botar uma gerência 

disso, a gente tem que brigar pelo crescimento da área, independente se 

for curso básico ou curso técnico ou curso tecnológico” (PEDAGOGA 2). 

 

Para o COORDENADOR 2, a criação dos cursos tecnológicos dividiu o 

orçamento da escola prejudicando o andamento dos outros cursos (ensino 

médio e técnico) oferecidos. 

 



 

“Positivo eu estou esperando até hoje porque a escola não mudou em 

nada. Mudou só o nome. E a mudança que aconteceu talvez tenha sido 

pra pior. Essa reforma .. essa mudança ... o acréscimo do curso de nível 

superior não interferiu em nada na escola. Eu não vi a escola crescer, não 

aumentou seu orçamento, muito pelo contrário, dividiu o orçamento que 

tinha, prejudicando o andamento dos cursos” (COORD 2). 

 

Um dos membros da atual diretoria, DIRETOR 2, atribui ao governo a 

falta de respaldo financeiro para passar para uma estrutura bem mais forte, 

uma vez que as escolas foram forçadas à cefetização pela criação da linha de 

financiamento do PROEP32. No entanto, este sujeito não se refere à má 

escolha dos seus antecessores na condução deste processo, pois, segundo 

relatórios, a escola estava plenamente preparada e reestruturada 

administrativamente para oferecer os cursos de nível superior.  

 
“Veja bem, alguns dos pontos negativos são exatamente esses, foram 

transformados e não foi dado o devido apoio financeiro nem de pessoal, 

nem de qualificação, nem de salário, então isso foi ponto negativo. 

Passamos pra uma estrutura bem mais forte, o governo nos fez passar 

pra uma estrutura mais forte sem ter dado o apoio, a estrutura necessária” 

(DIR 2). 

 

Depoimentos dos sujeitos que participaram mais diretamente do 

processo de abertura dos cursos tecnológicos assinalaram que eles foram 

criados muito mais pela determinação de pequenos grupos de professores 

                                            
32 No item 4.6, iremos aprofundar a forma como as verbas do PROEP foram geridas pela 

administração do CEFETPE. 

 



 

estimulados em passar a ensinar no nível superior. No entanto, estes 

professores nem foram capacitados nem receberam incentivo financeiro para 

tal. Eles permanecem como professores da educação básica. Além de tudo, 

várias dificuldades apresentaram-se como: a falta de verba para equipar os 

laboratórios e para adquirir a bibliografia exigida pelo MEC. Enfim, os cursos 

foram abertos sem estrutura para justificar a cefetização. 

 Na fala da PEDAGOGA 1, observamos um breve histórico sobre como 

surgiram as primeiras iniciativas para abertura dos cursos tecnológicos a partir 

da vontade dos próprios professores. Vontade esta que se materializou sem 

planejamento e sem obedecer totalmente às diretrizes que indicavam os perfis 

de cada curso, acarretando em várias modificações dos seus planos.  

 
“Não sei se você sabe da estória do surgimento dos cursos tecnológicos. 

Eles foram muito mais... tomou como princípio afinidades de relações de 

pessoas, de profissionais, do que mesmo a lei. Mesmo antes do decreto 

2208 que foi de 97, nós já tínhamos profissionais fazendo algumas 

viagens, visitas técnicas pra outros estados, tipo pra o CEFET Paraná, 

CEFET de Minas, pra tomar conhecimento em relação aos cursos 

superiores porque esses CEFETs já tinham historicamente esse tipo de 

curso na área tecnológica, independente da reforma. Já eram CEFETs. 

Quando esses profissionais com muita boa vontade foram, ao retornar pra 

casa, eles vieram deslumbrados com a perspectiva de criação desses 

cursos. Até então não tinha saído ainda a legislação específica de 

organização e diretrizes curriculares para o ensino tecnológico. O que 

acarretou em que, devíamos ter esperado na minha visão, a saída das 

diretrizes, consignado, tentado conjugar esforços para as condições 

necessárias principalmente de material, equipamento, etc... E aí então é 



 

que a gente poderia apresentar uma proposta de plano de curso nessa 

área, coisa que não aconteceu. Então foram criados, ao meu ver, 

inicialmente, cursos com boa vontade mas sem uma preparação básica 

essencial da parte da legislação que trata desses cursos e a parte técnica 

no que diz respeito, no tocante às competências do qual esses cursos... o 

perfil desses cursos, o que acarretou em muitas reformas internas, idas e 

vindas desses planos desses cursos. Então a implementação dos cursos 

tecnológicos aqui, ela se deu muito mais pela curiosidade, vontade, do 

que pela base de conhecimento da área em si” (PEDAGOGA 1). 

 

Segundo a PEDAGOGA 3, os professores do Curso de Design se 

prepararam por conta própria. Eles foram os que mais receberam incentivos da 

administração do CEFETPE que na época precisava abrir algum curso de nível 

tecnológico para justificar seu novo status. Porém, não houve capacitação 

específica ou política salarial para que eles ministrassem aulas nos cursos de 

nível superior. 

 
 

“De nível tecnológico, a preparação deles, que eu tenha visto, foi por eles 

mesmos. Pelo menos na época, o primeiro curso que funcionou foi o de 

Design, eles começaram a pensar isso, houve o apoio da direção da 

época porque quando tava se transformando em CEFET era o curso que 

estava mais ou menos encaminhado (....) Então a preparação foi por aí. 

Mas não houve aquela preparação de dizer hoje você vai deixar de ser 

professor de segundo grau pra ser de terceiro. Porque você sabe que hoje 

muito professor ainda questiona isso. Os professores não receberam 

nenhum acompanhamento inclusive porque não existia acompanhamento 

pedagógico (....)” (PEDAGOGA 3). 



 

 
 

De acordo com o DIRETOR 1, apesar do Curso Tecnológico de Design 

Gráfico ter recebido todo apoio da instituição, portanto o mais beneficiado, o 

curso iniciou com 25 alunos, porém apenas 10 concluintes. Os motivos da 

evasão extrapolam o teor da nossa pesquisa, mas sem dúvida, este é um dado 

que levanta muitas suspeitas com relação à qualidade do mesmo. 

 
“O curso de Design Gráfico foi o primeiro curso, e foi preparado, teve 

verba destinada, foi um curso que apesar dos laboratórios ficarem 

prontos, não sei se atendeu porque eu não me envolvi. Mas entram 25 

alunos ou mais e só se formaram menos de 10. Então, o que é que eu vou 

dizer de positivo. Não vejo nada de positivo” (DIR 1). 

 

Cada curso tecnológico iniciado vivenciou uma experiência diferente 

diante das dificuldades já relatadas. O curso de Gestão Ambiental apresentou 

dificuldades principalmente no que diz respeito às verbas prometidas e nunca 

materializadas. 

 
“Desestruturação porque a gestão não estava preparada pra isso. E assim 

falta inclusive de orçamento. Tivemos problemas pra começar o curso de 

GA porque o Prof X na época tinha a previsão de um orçamento extra que 

iria ser liberado pelo Senado e não foi, então a gente não pode iniciar o 

curso. Iniciamos posteriormente já na volta do Prof Y e iniciamos o curso 

com dinheiro do exame de vestibular com a cara e a coragem. Pegamos o 

dinheiro do exame de vestibular, reformamos 3 salas, compramos livros 

referentes ao primeiro ano do curso, mais do primeiro módulo do curso do 

que do segundo, e recebemos os dois laboratórios do PROEP que eram 

do curso técnico como eu já disse, foi direcionado pro nosso curso, e até 



 

hoje continuamos só com isso. Porque depois posteriormente o Prof Z 

entrou não se cumpriu o que tinha se comprometido. Prof Y tinha 

prometido através do Prof W que com o dinheiro dos outros exames de 

vestibular iriam comprar o resto dos livros, iriam equipar o curso. Na 

medida em que o módulo ia iniciando ia se comprando os livros com o 

dinheiro do vestibular. Depois que Prof W entrou não se comprou nada, 

nem um pedaço de papel nem um cartucho de tinta. ...De lá para cá não 

se comprou mais nada. Nós estamos com um curso indo pra 

reconhecimento e não temos os livros necessários, nem temos acesso de 

deficientes físicos que é obrigatório por lei. Os livros, a gente só tem os 

livros equivalentes ao módulo 1, os outros módulos tudinho não tem livro. 

Prof V promete em auditório que tem um montão de dinheiro pra comprar 

livro, mas só pode comprar depois de janeiro, não pode comprar até 

dezembro, o dinheiro pro próximo ano. E a comissão deve tá vindo pra 

março, a primeira turma se forma em março. Então antes da comissão vir, 

a comissão tem que vir antes da turma se formar(...)” (PROF 1). 

 

 Da mesma forma que houve cursos superiores que abriram a partir da 

vontade dos professores, outros abriram contra a vontade de alguns 

professores que se sentiram inclusive coagidos a assumir um curso sem ainda 

estarem preparados. Os professores sofrem com as repercussões deste tipo de 

decisão “de cima pra baixo”, pois são eles que se expõem frente aos alunos e à 

sociedade. Observamos então que a abertura dos três cursos superiores hoje 

existentes passou por processos diferentes dentro da instituição. 

 
“Por exemplo, problema sério que a gente tá tendo no curso superior 

porque os professores não foram capacitados, aí a gente tá correndo 

atrás porque não temos ainda, em todas as disciplinas, não temos 



 

professor. Quando um curso não tem planejamento, é uma coisa jogada 

de cima pra baixo, os professores são os primeiros a sofrer porque ficam 

lhe jogando na frente das feras. E aí você fica e agora o que é que eu 

faço? Tem que se preparar, tem que preparar o professorado, tem que ter 

toda uma preparação. Não é chegar e jogar e pronto tá aqui a partir de 

amanhã vai ser assim. E aí aquela coisa jogada e a gente tem que 

assumir coisas que a gente não está ainda preparado, que tem que tá 

estudando, fazendo, ....” (GERENTE 1). 

 

 O GERENTE 1, na fala abaixo, ressalta a forma como os professores 

foram coagidos pela direção para oferecerem o curso de Sistemas de 

Informação, como também aponta as promessas de verbas para capacitação 

que na realidade nunca existiram. Observamos através deste depoimento o 

abuso de poder por parte da Direção da escola e o desrespeito à figura do 

professor. A direção, através dos seus mediadores, foi conivente às diretrizes 

da reforma, desrespeitou a figura do docente, seguindo os mesmos caminhos 

da trajetória do Decreto Lei nº 2.208/97.  

 
“Os cursos foram assim... já vieram de cima pra baixo, não vieram da 

comunidade para a direção, vieram empurrados. “Olha vai ter que ser, 

o projeto tá aqui, o projeto já está encaminhado em Brasília, vocês vão ter 

que se virar pra montar esse curso e se virem”. Aí disseram assim: “tem 

dinheiro pra capacitação, tem dinheiro pra livro, tem dinheiro pra 

laboratório, dinheiro pra isso, pra aquilo”... Quando a gente foi ver, pra 

capacitação quase zero, pra biblioteca muito abaixo do que poderia se 

exigir e laboratório foi também o que veio do PROEP tá aí 



 

funcionando. Mas assim, foi muito sem planejamento, sem estrutura, 

sem nada. A gente teve que engolir...” (GERENTE 1). 

  

 O DIRETOR 1 percebe que mesmo com a falta de capacitação, a 

oportunidade de lecionar num curso de nível superior funcionou como um 

estímulo para alguns docentes, já que este é um nível considerado 

diferenciado. Para este sujeito, isto é um atrativo por si só. 

 
“Não houve estímulo nenhum. Particularmente aqui no CEFET não houve 

estímulo nenhum. Na verdade é logicamente, você dá aulas pra alunos de 

curso superior, um nível diferenciado é bem melhor. Então o interesse 

surgiu porque era mais interessante você dá aula num curso superior. 

Você tem uma qualidade, os nossos alunos de curso tecnológico são 

extraordinários, os três cursos que nós temos. É um nível de fazer inveja a 

qualquer faculdade, eu digo isso com muita propriedade. Não com relação 

à federal que também tem um nível maravilhoso de aluno, mas os nossos 

não deixam a desejar, mas estímulo não houve. Os professores passaram 

a ensinar nos cursos tecnológicos por interesse próprio. Não houve 

estímulo financeiro e nem capacitação. Infelizmente a capacitação hoje 

que nós temos aqui dentro, é de iniciativa própria do professor. É isso que 

eu quero mudar. Acho que a escola tem que trabalhar nesse sentido”  

(DIR 2). 

 

 
Para Santos (2003), a dualidade presente na nossa sociedade tem 

reflexo direto no exercício da docência. 

 
Os preconceitos que acompanham o exercício das profissões 
manuais também se manifestam no exercício profissional dos 



 

docentes destas atividades. As sutis distinções entre 
professores das disciplinas de formação geral e as disciplinas 
chamadas instrumentais são indícios dos problemas de classe 
e hierarquias sociais entranhados no tecido social brasileiro (p. 
156).  
 

 
 Na fala do DIRETOR 2, observamos que de fato existe uma lacuna na 

legislação com relação à passagem do professor de nível médio dos CEFETs 

para os cursos superiores, sem um plano de carreira que regulamente esta 

situação.  

 
“Agora, a transformação da escola técnica em CEFET, não houve a 

preocupação por parte do governo em por exemplo, criar um segundo 

plano, um plano paralelo de carreira de docentes, então o professor hoje 

que ensina no CEFET é professor de 1º e 2º graus como os que são da 

escola técnica. O salário é o mesmo, não houve alteração nenhuma, tudo 

a mesma coisa. Teve esse probleminha. Em termos de investimento na 

instituição pra que se transformasse em CEFET não houve nenhum”   

(DIR 2). 

 
Segundo Eloísa Santos (ibid), “há urgência de uma política global de 

formação dos profissionais da educação que articule formação inicial e 

continuada, plano de carreira e salários condignos ouvidas as entidades destes 

profissionais” (p. 157). Mais especificamente no que tange à educação 

profissional, esta autora afirma: 

 
A formação de professores para a educação profissional, 
principalmente com relação aos programas especiais de 
formação ligados à complementação pedagógica para 
profissionais de nível superior, necessita ser discutida em 
termos da legislação a aplicar e de seu efetivo controle na 
prática das instituições públicas e privadas (...) (p.157). 
 

 



 

 Para Sacristán (1996), a qualidade do ensino passa pela qualidade dos 

professores, que por sua vez precisam de condições de trabalho para o 

desenvolvimento das suas atribuições, como qualquer outro profissional. Não 

podemos falar de qualidade dentro de uma reforma que teve início sem suprir o 

professorado nem com capacitação, nem com condições adequadas de 

trabalho. 

 
Se há um consenso indiscutível hoje é que a melhoria da 
qualidade passa por um professorado de qualidade, 
devidamente selecionado e motivado profissionalmente, com 
condições de trabalho que lhes permitam exercer um ensino 
que se avalia e se melhora constantemente, em uma prática 
colegiada com seus colegas, com os apoios materiais e de 
recursos oportunos (SACRISTÁN, 1996, p. 67). 
 

 
 Discordamos do sujeito abaixo que atribui à escassez de recursos o 

motivo principal da falta de capacitação dos professores. Ao nosso ver, mesmo 

que houvesse recursos estes não teriam condições de ser bem aplicados pelo 

modelo de gestão adotado dentro do CEFETPE, ou melhor, de uma 

administração voltada para os seus próprios problemas sem conseguir gerir um 

processo democrático dentro da instituição.  

 
“... se a falha foi do governo federal, as direções também perderam com 

isso, os recursos que vinham eram muito escassos para a escola. A 

escola vivendo a pão de ló. Então não teve como investir com esses 

professores e fazer uma reciclagem com eles em relação a essa reforma 

pra ser melhor assimilada. Como é no papel, na prática não funciona, 

cada um à sua maneira” (COORD 1). 

 
 
 
 

 



 

 Segundo Pereira e Becker (2002, p. 84-85), 
 
Uma das questões que se salienta nas atuais políticas 
educacionais é a autonomia da escola, pela qual seus gestores 
assumem a responsabilidade de ocupar este espaço, 
organizando a escola em termos pedagógicos, administrativos 
e financeiros, sem esperar que instâncias administrativas 
superiores tomem essa iniciativa, desde que preservada a 
política educacional vigente, o que condiciona e estabelece as 
limitações da própria autonomia. 
 

 
 Para estas autoras, a autonomia da escola se sustenta através de uma 

gestão democrática, e, portanto, o projeto político pedagógico não poderá ser  

 
(...) uma decisão individual, nem de poucos. Necessariamente 
deverá refletir as propostas e os anseios de uma comunidade 
escolar que coletivamente, definirá as normas de 
funcionamento da mesma em busca da formação do cidadão 
que a escola se propõe a formar e, neste caso, é uma tarefa 
que atinge a sua globalidade que, subsidiada pelo estudo das 
políticas educacionais, criticamente compreendidas e, pelo 
estudo de referenciais teóricos que embasem a posição da 
instituição educativa, definirão os rumos da mesma (PEREIRA 
e BECKER, 2002, p. 86). 
 

 
 As falas dos nossos sujeitos têm demonstrado uma postura totalmente 

anti-democrática por parte daqueles que constituíram o corpo gestor desta 

reforma. Então, a solução para as problemáticas enfrentadas no que diz 

respeito à capacitação não estaria necessariamente ligada ao aumento de 

recursos, mas principalmente à real transformação da escola numa instituição 

que perseguisse uma política mais democrática junto à comunidade. Sabemos 

que isto não é fácil, mas diante do nível de desestruturação que temos nos 

deparado, faz-se necessário que o CEFETPE dê o “pontapé inicial” sim, para 

se reconstruir a partir de um projeto político-pedagógico embasado num 

processo de decisões democráticas, procurando  

 
(...) instaurar uma forma de organização do trabalho 
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as 



 

relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo 
com a rotina do mundo impessoal e racionalizado da burocracia 
que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os 
efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as 
diferenças e hierarquiza os poderes de decisão (VEIGA, 2002, 
p. 13-14). 

 

Stancki (2003, p. 162) sugere a criação de um Programa Nacional de 

Formação para gestores das instituições. De fato, não é apenas o professor 

que precisa ser capacitado, mas, na mesma urgência, os gestores das 

instituições públicas, a fim de que tenhamos profissionais capacitados para 

conduzir um modelo de gestão 

 
(...) que tenha como eixo uma educação pública de qualidade 
social discutida e construída em processo participativos e 
democráticos, incorporando as experiências que permitiram 
acumular conhecimentos e inúmeras possibilidades, impõe-se o 
respeito às propostas de formação dos profissionais da 
educação que vêm sendo vivenciadas nas universidades, nas 
escolas e no movimento social organizado dos educadores. 
Considerar os avanços teóricos, os debates acadêmicos, as 
experiências e inovações pedagógicas, curriculares, de 
laboratórios e de saberes produtivos que vêm sendo 
acumulados sem o devido debate e reconhecimento 
(MEC/SEMTEC/PROEP, 2003, p. 17). 

 
E na falta de um programa de formação consistente tanto para os 

gestores como para os professores, vencem “temporariamente” aqueles que 

estão no topo da cadeia hierárquica.  

 Após termos dirigido nosso olhar para as problemáticas envolvidas no 

processo de cefetização da ETFPE, a partir das falas dos nossos sujeitos, no 

item seguinte daremos uma visão geral sobre a forma como as verbas do 

PROEP foram geridas dentro da instituição, dentro desta desordenada trama 

em que foi desencadeado o processo de reforma em estudo. 

 

 



 

 

3.6. Como foram administradas as verbas do PROEP no CEFETPE? 

 

 Buscaremos neste item não fazer uma análise de como as verbas do 

PROEP foram utilizadas na visão de custo-benefício ou a quantidade de 

recursos enviados para uma coordenação ou para outra. Nossa intenção se 

resume a compreender como as verbas do PROEP foram geridas junto à 

comunidade, e como as coordenações tiveram acesso a esta linha de 

financiamento. 

No documento “Acesso das instituições federais a recursos do PROEP – 

ano 2000” (MEC/SEMTEC/PROEP, 1999, p. 2) encontram-se as linhas mestras 

para obtenção de tais financiamentos os quais englobavam: "ações de 

reforma/ampliação, aquisição de equipamentos técnico-pedagógicos e de 

gestão, aquisição de materiais de ensino/aprendizagem, capacitação de 

docentes e pessoas técnico-administrativo e prestação de serviços e 

consultoria para a realização de estudos nas áreas técnico-pedagógicas e de 

gestão”. Como sabemos, a cefetização ocorreu sem planejamento, levando-

nos a observar através da fala dos sujeitos em geral, a falta de critérios para 

empregar as verbas do PROEP como também a desinformação da 

comunidade sobre como pleitear tais verbas.  

O sujeito abaixo expõe que apenas um reduzido grupo de gestores 

elaboraram o projeto, e criticamente na sua fala comenta que o projeto está tão 

mal feito que “é coisa de quem não vive num país sério”. Outra questão 

abordada é o retorno da verba recebida por incompetência em gastá-la. A fim 

de esclarecer este assunto, mantivemos contato com a equipe responsável 



 

pelo PROEP e fomos informados de que nenhuma verba foi devolvida. Tudo 

que foi recebido foi utilizado, um total de R$ 1.186.039,80. Deste, R$ 

1.007.315,89 utilizados em compra de equipamentos (84,9%), R$ 170.574,20 

em capacitação (14,3%) e R$ 8.149,71 em serviços especiais. Essencialmente, 

os gastos resumiram-se a equipamentos, o que é constatado pelos nossos 

sujeitos. O pequeno percentual despendido em capacitação resumiu-se a 

visitas a outras entidades além de uma capacitação em Programação Neuro-

linguística quando da introdução da modularização e do ensino por 

competência no curso técnico de Construção de Edifícios. 

 
“Ele só não contratava pessoas. Construção, equipamento, qualificação, 

formação, tudo, só não podia contratar professor. Aí vamo pra estorinha 

de como o PROEP foi feito. Cinco pessoas sentaram pra fazer. Tá muito 

mal feito, tá horrível, é coisa que a gente não vive num país sério. ..É 

muito mais pra dá risada do que pra qualquer outra coisa. Voltou quase 

todo o dinheiro, não conseguiram gastar, não tiveram competência pra 

gastar. ... Só gastaram a parte de equipamento, meia dúzia, besteira, 

irrelevante. E capacitação que não foi capacitação. Tinha dinheiro pra 

usar em capacitação, vamos viajar, e foi três visitar a escola de Natal, foi 

cinco visitar não sei o quê, foram visitar a escola de fulano esse...” 

(PEDAGOGA 2). 

 
 

 Além de reforçar a fala do sujeito acima, o DIRETOR 2 afirma que houve 

uma grande dificuldade em encontrar pessoal qualificado em trabalhar com o 

PROEP, dificuldade esta acirrada pelo fato de não se ter um planejamento nem 

um mapa das necessidades da comunidade.  

 



 

“O PROEP aqui dentro, pelo que eu sei, ele teve algumas etapas, teve 

compra de equipamentos. Foi comprado equipamento pra refrigeração 

pelo PROEP, teve a parte de capacitação, que chegou o dinheiro e não foi 

feito... Capacitação de professores tinha uma verba imensa pra isso mas 

não foi efetivado. Houve só algumas visitas pra outras instituições do país, 

plano diretor de informática que foi feito, e agora tá chegando dinheiro 

mais pra área de planejamento. Agora o que definiu como ser feito foi o 

próprio CEFET na hora que fez o projeto.... Teve uma grande dificuldade 

que eu sei que foi pessoal qualificado pra trabalhar com o PROEP que é 

complicado pra caramba. Porque não tinha planejamento estratégico. Não 

existe, não funciona. Algumas pessoas sentaram e disseram “é isso, isso 

e isso”. Se você não tiver a geografia da instituição na sua mão como é 

que você vai fazer isso? Se você não souber as necessidades que a 

comunidade sente de cada coisa, como é que você vai fazer?” (DIR 2). 

 
  
 Para o COORDENADOR 2, a direção só sabia comprar equipamento e 

às vezes até desnecessários, apenas gasto de verba. Por exemplo, no curso 

técnico de Construção de Edifícios, um dos primeiros do Brasil a introduzir o 

ensino por competência, a grande “novidade” do momento, adquiriam-se 

cadeiras de roldana e mesas de reunião para cada aluno. Este tipo de 

aquisição é criticada pelo sujeito abaixo pelo fato da verba ter sido mal 

distribuída. Não houve recursos para capacitação e outros instrumentos, além 

da grande maioria dos cursos não terem sido contemplados com nada. 

 
“... Só sabia comprar equipamento e livro. Muito livro foi comprado e muito 

equipamento foi comprado. E às vezes equipamento que a gente vê que 

não tinha necessidade de ser aquilo tudo. Veja bem, uma sala de aula 



 

com cadeira acolchoada com roldana pra turma de básico. A gente tá 

vendo que podia ter sido melhor utilizado esse recurso. Que podia ser 

cadeira acolchoada, mas não precisava ser de roldana. Pra que cadeira 

giratória pra aluno sentar? Porque as mesas tão grandes como mesas de 

reunião que cabem quatro em cada mesa, não é? “- Ah, porque vamos 

trabalhar sempre em equipe.” - era essa a conversa. Acaba não 

trabalhando em equipe, senta um aluno só em cada mesa, cada sala de 

aula tem um TV de 29”, um video k7, tem um retroprojetor. Será que é 

preciso isso na nova cultura? Certo, se tem dinheiro sobrando é bom, é 

maravilhoso, agora se só tem esses recursos que a gente pode investir 

nesses outros itens que ninguém prestou atenção neles, aí você encontra 

um TV de 29” no curso de Edificações em cada sala de aula, um 

retroprojetor, um projetor de slides. Até datashow tem no curso de 

Edificações. Porque é que os outros cursos não têm? Tem curso que não 

foi contemplado com absolutamente nada, Turismo tem 12 anos e não 

tem 01 livro na biblioteca. A escola nunca comprou um livro” (COORD 2). 

 
 

 A coordenação representada pelo sujeito abaixo foi uma das que não 

recebeu verba alguma, mas tem claro que o PROEP se destinou ao processo 

de cefetização como um todo, e não apenas para os cursos superiores de 

tecnologia. Para este sujeito a ingerência foi total. 

 
“Do PROEP eu não tive nada. Teve algum mistério nesse critério que o 

PROEP contemplou. Porque a reforma não foi pra Edificações nem pra 

Química. Foi pro CEFET, pro processo de cefetização. Então, ali, das 

duas uma, ou é pra acabar todos os cursos e deixar esses dois que foram 

contemplados ou se brigar conjuntamente porque não houve o menor 



 

esforço, nem da DEN33, nem da Diretoria Geral. (...). E os outros? Foi uma 

das coisas que a gente questionou muito aqui. (...)” (COORD 5). 

 
 Para o GERENTE 1, a experiência na área de informática com as verbas 

recebidas deixou a desejar, pois, além de não ter havido capacitação dos 

professores, os materiais de suporte como softs necessários não foram 

adquiridos 

 
“Como eu disse pra você, a parte de capacitação não veio, a parte de 

livros ficou muito a desejar, a parte de soft para instalar pra poder ter 

condições de dar os cursos não veio também. ... Quer dizer, ele cumpriu 

uma parte, mas a outra parte ficou muito a desejar. Livro, soft, chegar e 

montar um laboratório bonitinho, e aí? E os professores e os livros e os 

softs? Toda parte de suporte...” (GERENTE 1). 

 
 

 A experiência de um dos coordenadores numa pequena participação na 

comissão de avaliação dos investimentos dentro do seu curso considera que as 

decisões tomadas para gasto dos recursos foram feitas “muito por cima”, sem 

consultar os professores, conseqüentemente os recursos foram mal aplicados.  

 
“Olhe eu não conheço na plenitude, certo, eu conheci o projeto do PROEP 

muito rapidamente porque eu participei de uma comissão de avaliação 

dos investimentos na área do curso da gente. Então nós compramos 

mobiliário, compramos equipamento, compramos livros e me parece que 

pagou uma parte da capacitação dos professores. Eu acho que não foi 

bem racional do ponto de vista... os investimentos não foram muito bem 

aplicados. Eu acho que se decidiu muito por cima, e tudo que é feito muito 

                                            
33 Diretoria de Ensino. 



 

por cima não se ...eu tinha feito antes, eu era coordenador de laboratório 

aqui, eu tinha feito antes, dois projetos de reformulação, re-equipação dos 

laboratórios, e nenhum desses dois foi contemplado. Depois, se fez lá por 

cima ... Se fez uma proposta de compra de equipamento, e eu fiquei aqui 

arrancando meus cabelos, dando grito, subindo e descendo, e não podia 

fazer nada. Cheguei a pedir intervenção na licitação e disseram que não 

podia mais. Então eu acho que muita coisa não foi bem aplicada porque 

não consultaram os professores... Não adianta nenhum processo, ele não 

vai ser eficiente se eles não escutaram, não é que a gente tenha que virar 

comunista, ter que fazer uma reunião pra bater um prego não. Mas nós 

temos que discutir onde vai se gastar, se a gente fizer isso, a gente 

diminui os erros...” (COORD 6). 

 
 
 O COORDENADOR 8 aponta que só teve conhecimento do PROEP no 

CEFETPE quando se tornou coordenador, mas da sua execução apenas, não 

do planejamento. Outra questão abordada por este sujeito foi a forma como os 

cursos de capacitação foram apresentados para os professores, exemplo: “tem 

um curso aí pra vocês fazerem, quem quer?”. Não houve consulta prévia para 

atestar as necessidades do professor, a opção veio pronta. Não há como 

realizar uma capacitação séria sem diagnóstico das necessidades nem 

planejamento. 

 
“Eu não sei não tenho condições de falar muito do PROEP porque nós 

não fomos contemplados com nenhum projeto dentro do PROEP. Porque 

o PROEP quando eu assumi a coordenação em 2002 eu tomei 

conhecimento que existia esse programa na escola. Veja, eu como 

professor não tinha conhecimento do programa, como coordenador eu tive 



 

conhecimento do programa, conhecimento já da execução do programa. 

Não tive conhecimento do planejamento. Ao consultar o programa, aí eu 

observei que ele contemplava não somente a atualização dos 

laboratórios, mas também a capacitação do professor. A capacitação do 

professor também não foi planejada. Nós fomos beneficiados com a 

capacitação do professor. Fomos apresentados da seguinte forma: “-tem 

um curso aí pra vocês fazerem, quem quer?”. Claro que todo mundo vai 

querer. Agora, era o curso que me interessava? Era o curso que eu 

precisava? Não, foi o curso que me foi ofertado. Então esse projeto ele 

termina não atingindo os objetivos porque não vem atender o interesse do 

docente. (...) Se não for bem planejado, pode resultar num desperdício de 

investimento. (...) Então o PROEP aconteceu isso conosco. Houve um 

plano de capacitação que resultou em visita às empresas e cursos de 

curta duração ministrados pela universidade federal em algumas áreas 

inovadoras em termos de eletrotécnica e a área de automação. Então nós 

tivemos alguns cursos de automação dado pela universidade e visitas 

técnicas que não atendeu a todo o professorado da coordenação, mas 

uma grande maioria no que diz respeito aos cursos” (COORD 8). 

 
 
 Observamos, de uma forma geral, que as verbas do PROEP destinadas 

ao CEFETPE foram mal administradas; a falta de planejamento estratégico e 

de um projeto pedagógico da instituição foi um dos motivos que levaram à 

ingerência das mesmas, deixando muitas coordenações descobertas. 

Constatamos junto à equipe de planejamento que 84% das verbas do PROEP 

foram destinadas a equipamentos conforme afirmaram os sujeitos. Ainda 

assim, insuficientes para as necessidades dos cursos. Atestamos também que 



 

houve uma concentração de investimento nos cursos superiores e que algumas 

coordenações em nada foram beneficiadas. 

 Se o PROEP, por si só, já resultou de um contrato forjado entre o Brasil 

e o BID, sujeito a um receituário que não expressava as necessidades da 

nação, e aporta no chão de uma escola que não dispõe de planejamento, o que 

enfim podemos esperar do resultado deste processo? Para onde estão indo os 

milhões de investimento no setor da educação profissional? 

 Questionamentos desta ordem levam alguns pesquisadores a terem a 

seguinte percepção do PROEP: 

 
(...) O PROEP de uma orientação técnica passou a uma 
orientação “politiqueira”. O projeto financiado não contemplava 
o que a escola queria, mas aquilo que o decreto exigia para 
financiar. A descentralização é uma falácia (...) (CARVALHO, 
2003, p. 91). 
 

 
 Através das falas ao longo deste capítulo, atestamos o total descaso dos 

administradores responsáveis pela cefetização na maneira como as ações no 

âmbito administrativo e pedagógico foram conduzidas. É devido a estes fatos 

relatados que no subtítulo deste capítulo interrogamos se a cefetização foi de 

fato um pontapé inicial para a reforma. Acreditamos, com base nos 

depoimentos, que a cefetização deu um novo nome à Escola Técnica Federal, 

no entanto, a criação dos cursos tecnológicos, pelas lacunas existentes, não foi 

suficiente para transformar uma instituição de ensino médio numa de nível 

superior. As deficiências estão expostas, o que nos leva a concluir que os 

profissionais vêm-se muito mais diante de uma desestruturação, um caos, do 

que de uma real transformação. De fato, não houve transformação, mas como 

diz Sacristán, apenas uma “sensação de movimento” que não causa mudança 

alguma.  



 

 No item seguinte, mostraremos uma breve análise quantitativa dos 

impactos da cefetização.  

 
3.7. Uma breve análise quantitativa dos impactos da cefetização 

 

Com um contingente de 320 técnicos-administrativos e 428 docentes, o 

CEFETPE34 é composto por duas unidades, a sede em Recife e a Unidade 

Descentralizada em Pesqueira. Após a reforma, a instituição manteve os 10 

cursos anteriormente oferecidos em regime conjugado, adaptando-os aos 

novos requerimentos legais; são eles: Edificações, Eletrotécnica, Química, 

Mecânica, Refrigeração e Ar-Condicionado, Saneamento Ambiental, 

Segurança do Trabalho, Eletrônica, Turismo, Telecomunicações.  

A partir de 2001, foram introduzidos os cursos tecnológicos, de nível 

superior, os quais serviram de justificava para a “transformação” em Centro 

Federal de Educação Tecnológica. Até 2003, eram oferecidos três cursos 

superiores: Sistemas de Informação, Design Gráfico e Gestão Ambiental. 

Como a reforma foi concluída em dezembro de 2001, buscamos alguns 

dados estatísticos a fim de compreender em valores quantitativos as 

implicações da reforma no CEFETPE. 

Primeiramente, observamos na Tabela 2 que entre o ano de 1995 e 

1998, ano em que a reforma foi iniciada, o CEFETPE teve 15,71% de redução 

no número total de alunos matriculados. Neste mesmo período, se 

considerarmos apenas os alunos do ensino médio, naquele primeiro momento, 

o percentual de matrículas foi reduzido em 30,8% (de 5.534 em 95 para 3.829 

em 98). Encerrados os quatro anos determinados por lei para implementação 

                                            
34 Para esta pesquisa estamos considerando a sede do CEFETPE em Recife 



 

do novo regime, dezembro 2001, observamos que o número de matrículas para 

o ensino médio em 2002.2, quando comparado a 1995.2, sofreu uma redução 

de 86,8%, em números absolutos, de 5.534 para 725 alunos matriculados. 

 Concluímos, portanto, que a redução de alunos matriculados no ensino 

médio no CEFETPE, entre o início e o fim da reforma, foi de 86.12%; 

percentual extremamente significativo que serve como demonstrativo para 

contabilizar o descaso das políticas educacionais para com a oferta de 

educação básica de qualidade, principalmente num momento em que se 

constata uma crescente demanda na procura por vagas no ensino médio 

brasileiro dentro de um cenário onde menos de 30% dos jovens entre 15 e 17 

anos encontra-se neste nível de escolaridade. 

 

Tabela 2 
MATRÍCULAS EFETIVADAS POR NÍVEL 

ENTRE 1995 E 2003 NO CEFETPE 
 TÉCNICO 

+ MÉDIO 
ENSINO
MÉDIO 

TÉCNICO TECNO-
LÓGICO

TOTAL PERCENTUAL 

1995.2 5534 ------ ------ ------ 5534 100% 
1996.2 5415 ------ ------ ------ 5415 97,84% 
1997.2 5226 ------ ------ ------ 5226 94,43% 
1998.2 3527 302 836 ------ 4665 84,29% 
1999.2 2574 623 1480 ------ 4667 84,33% 
2000.2 1541 921 2493 ------ 4955 89,53% 
2001.2 1116 917 2770 65 4868 87,96% 
2002.2 ------ 725 3216 139 4080 73,72% 
2003.2 ------ 615 3468 181 4264 77,05% 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios estatísticos anuais produzidos pela 
instituição 

 

 Na Tabela 3, constatamos que o número de alunos inscritos para o 

exame de seleção entre os anos de 1995 (14.837) e 1998 (8.745) sofreu uma 

redução de 41%, chegando a 49,68% em 2000. Então perguntamo-nos: como 

a mudança de ETFPE para CEFETPE foi divulgada junto à comunidade? Como 

a sociedade interpretou as mudanças que estavam acontecendo no interior da 



 

escola? Será que o aluno necessitado de ingressar no mercado de trabalho, 

público alvo das escolas profissionalizantes, entendeu que o CEFET não era 

mais o seu destino? Quem são os alunos afugentados pela cefetização e quais 

as razões desta tão expressiva redução na procura das vagas oferecidas? 

 Para respondermos a tais perguntas, precisaríamos de uma outra 

pesquisa; no entanto, se dentro da escola a mudança de nome pouco significou 

em termos de transformação, podemos dizer que fora da escola a mudança de 

nome teve graves repercussões. 

A partir de 2001, a tendência de diminuição da procura se inverte, 

totalizando 9.927 concorrentes. Em 2003, em reportagem num jornal local, 

temos a manchete “O CEFET atrai 11.799 jovens” para os cursos técnicos e de 

ensino médio (JC 30.05.04). Mesmo assim, a procura continua bem abaixo 

daquela do ano de 1995, quando 14.837 inscreviam-se no exame de seleção. 

 

Tabela 3 
NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS PARA 

 O EXAME DE SELEÇÃO DO CEFETPE - 1995 A 2001 
 TÉCNICO 

+ MÉDIO 
ENSINO
MÉDIO 

TÉCNICO TECNO-
LÓGICO 

TOTAL PERCENTUAL 

1995 14837 ------ ------ ------- 14837 100% 
1996 13452 ------ ------ ------ 13452 90,66% 
1997 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
1998 ------ 5516 3229 ------ 8745 58,94% 
1999 ------ 5517 3493 ------ 9010 60,72% 
2000 ------ 4035 3441 ------ 7476 50,38% 
2001 ------ 4035 5212 680 9927 66,90% 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios estatísticos anuais produzidos pela 
instituição 

Obs: Não encontramos nos relatórios dados com relação ao número de inscritos 
para o exame de seleção nos anos de 1997, 2002 e 2003. 

 

 Na Tabela 4, observamos também a tendência decrescente na oferta do 

número de vagas nos anos de 1997 e 1998. Em 2000, encontramos o maior 

número de vagas oferecido pela instituição entre 1995 e 2001. 



 

 Observa-se uma correspondência entre o percentual de queda na 

inscrição para o exame de seleção em 1998 (41,06%) e o número de vagas 

oferecidas (40,3%) no mesmo período. 

 Um dado interessante é que no ano de 2000, na Tabela 3, temos o 

menor número de inscritos no exame de seleção opondo-se à maior oferta de 

vagas oferecidas entre 1995 e 2001 (Tabela 4). 

 

Tabela 4 
VAGAS OFERECIDAS POR NÍVEL DE CURSO 

 CEFETPE – 1995 A 2001 
 TÉCNICO 

+ MÉDIO 
ENSINO
MÉDIO 

TÉCNICO TECNOLÓ
GICO 

TOTAL PERCENTUAL 

1995 1675    1675 100% 
1996 1400    1400 83,58% 
1997 1050    1050 62,68% 
1998  320 680  1000 59,70% 
1999  320 1025  1345 80,29% 
2000  240 1740  1980 118,20% 
2001  240 1437 65 1742 104% 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios estatísticos anuais produzidos pela 
instituição 

Obs: Não encontramos nos relatórios dos anos de 2002 e 2003, dados com relação ao 
número de vagas oferecidas por curso. 

 

 De uma forma geral, as tabelas demonstram em números a 

desestruturação da instituição relatada pelos nossos sujeitos. O impacto da 

reforma no CEFETPE resultou, num primeiro momento, um movimento brusco 

de encolhimento da instituição em todos os sentidos, em número de matrículas 

(subutilização das instalações), vagas (capacidade da escola) e inscritos para o 

exame de seleção (perda de mercado), números que falam da subutilização 

generalizada da instituição, seja das instalações e dos seus profissionais, como 

também da diminuição da sua procura pela população, fato que denota uma 

diminuição do seu impacto dentro da sociedade. 



 

 Lentamente observamos um movimento que aponta para uma 

recuperação quantitativa, no entanto, deixamos para os próximos capítulos a 

análise qualitativa desta transformação. 

 No capítulo seguinte, analisaremos o aspecto mais polêmico da reforma, 

a separação do ensino técnico do propedêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4. SEPARAÇÃO ENTRE O ENSINO TÉCNICO E O 
PROPEDÊUTICO NO CEFETPE 



 

 
 
 
 
 
 
 

4.1. A separação na contramão da politecnia 
 

No final do século passado, assistimos a uma crescente valorização da 

educação básica nos documentos dos organismos internacionais como sendo 

um dispositivo de propulsão para a produtividade e o desenvolvimento. 

Machado (apud FERRETI, 1997, p. 245) assinala que a educação passa a 

apresentar uma bipolaridade: 

por um lado, vista como grande culpada pelo atraso e pela 
pobreza, e por outro, como o principal setor da sociedade 
responsável pela promoção do desenvolvimento econômico, a 
distribuição de renda e a elevação dos padrões de qualidade de 
vida. 

 

 Para Ferreti (ibid, p. 246), este tipo de “valorização” da educação dá um 

novo colorido aos diagnósticos das agências internacionais 

(...) nos quais as cores do fracasso e da ineficiência são 
sobremaneira carregadas, justificando o movimento das 
reformas educacionais propugnadas pelos organismos 
internacionais, com o Banco Mundial à frente, o qual visa 
adequar o sistema educativo às necessidades econômicas, 
instrumentalizando-o. 
Neste sentido tais organismos têm uma atuação exemplar, do 
ponto de vista da política de resultados: de um lado, procuram 
obter o consenso para uma série de políticas articuladas de 
diferentes setores e, de outro, coagem sua adoção pelo controle 
de verbas polpudas e, por isso, especialmente atraentes para os 
que delas carecem (...) 

 
 Como somos eternos carentes de verbas para o setor educacional em 

especial, todo novo governo coloca a educação como prioridade máxima nas 

suas propostas (no governo FHC ela encontrava-se entre as cinco prioridades 

do seu plano de governo), ao mesmo tempo em que busca os meios para dar 



 

demonstração de que algo está sendo feito, mesmo que sejam simplesmente 

ações “impactantes”, sem condições estruturais condizentes com o impacto 

que almejam. Estes governantes são, certamente, os tipos de clientes mais 

procurados pelas agências multilaterais. 

A cultura política dos nossos governantes, em particular, está 

impregnada de ações que refletem o compromisso destes líderes com os seus 

próprios interesses e com os interesses das elites que os apóiam e para as 

quais eles têm que prestar contas, estejam estas no âmbito nacional ou 

internacional. Na verdade, num país onde não existe um projeto político-social 

para a educação nacional, a experiência tem mostrado que as políticas 

“dançam” no ritmo das facilidades de recursos. 

Cunha (2002, p. 25) relata um documento produzido por técnicos do 

governo brasileiro em 1991, mas que não foi publicado, em resposta a um 

relatório do Banco Mundial em 1989 (ainda no governo Collor), repudiando a 

análise do Banco de que o Brasil estaria investindo recursos excessivos nas 

escolas técnicas federais, julgando inclusive “leviano o argumento de que nelas 

estudariam alunos de mais alta renda. Se os custos das boas escolas são 

altos, não seria o caso de se acabar com elas, mas sim, de otimizar seus 

custos. Os brasileiros completaram: ‘Uma escola elitista não é 

necessariamente uma escola para a elite’”. 

O referido documento, apesar de sugerir revisão do relatório do Banco 

Mundial, permaneceu confidencial, mas não impediu que alguns elementos 

defendidos pelo Banco fossem incorporados no discurso do candidato a 

presidente nas eleições de 1994, Fernando Henrique Cardoso. 



 

 Para entender mais de perto como funcionam os bastidores das políticas 

educacionais brasileiras temos que levar em conta o seguinte: 

 
(...) a elaboração de recomendações pelas agências 
internacionais leva em conta as posições de pessoas-chave de 
cada país, de pessoas confiáveis que são entrevistadas e, por 
vezes, elaboram estudos específicos, os quais servem de 
subsídios para seus relatórios. Dentre essas pessoas estão 
sempre quadros governamentais. Portanto, na análise da 
gênese de políticas educacionais, é preciso saber quem foi 
ouvido e o que disse; qual o grau de unanimidade dos 
informantes qualificados, e quais os interesses em jogo (...) 
(CUNHA, 2002, p.131-grifos no original). 
 

 

 Vejamos o que pensa uma destas pessoas-chave, cujo texto “O 

secundário: esquecido em um desvão do ensino?” (Castro, 1997), segundo 

Oliveira (2001a, p. 266), foi “basilar para as reformas implementadas pelo MEC 

no ensino médio e no conjunto das instituições federais de ensino tecnológico 

de nível médio”. 

 Um olhar para a situação das escolas técnicas e agrotécnicas federais 

levou Castro a apontar que o problema número um destas escolas devia-se ao 

perfil dos alunos que, ao buscarem um ensino público de qualidade, 

freqüentavam-nas almejando o vestibular. 

 
O problema número um das escolas técnicas federais é a 
clássica indefinição dos perfis dos alunos. Como resultado do 
grande e sério esforço para melhorar o seu nível e status muitas 
delas acabaram como excelentes escolas inclusive como 
preparatórias para o vestibular. Em certas cidades menos 
industrializadas, passaram mesmo a ser as escolas cooptadas 
pelas elites locais. Ora, se é bom e de graça, todos acorrem a 
elas, e nos concursos de entrada acabam sendo aprovados os 
que tiveram o benefício de uma escolarização prévia de melhor 
qualidade, isto é, os filhos dos ricos. 
O resultado não poderia ser diferente. Passaram a ser caminhos 
privilegiados para o vestibular. Isto ocorre há várias décadas — 
pelo menos desde os anos 60 — e pouco se fez para eliminar o 
problema (ibid, p. 15). 
 

 



 

 Continuando na mesma lógica, este especialista em educação do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) critica os elevados custos dos cursos 

profissionalizantes das escolas federais para alunos que, na realidade, vão 

cursar Direito, por exemplo. Ele também afirma que as escolas técnicas e 

agrotécnicas federais representam 3% dos alunos do ensino médio, dentre 

estes, apenas 1% segue as carreiras técnicas, o que considera vergonhoso 

para um país que pretende competir no exterior. 

Ora, faz pouco sentido ensinar máquinas e motores — a custos 
elevadíssimos — a quem nada mais quer do que passar no 
vestibular de direito. Mesmo para os que vão para engenharia, 
não parece ser um bom uso dos dinheiros públicos que ocupem 
uma vaga que poderia ser melhor aproveitada por alguém que 
vai diretamente para uma ocupação técnica. Afinal, não temos 
vagas senão para menos de 3% dos alunos de segundo grau. 
Se entre dois terços e três quartos vão para o ensino superior, 
apenas preparamos 1% para as carreiras técnicas. Uma 
vergonha para um país que quer consolidar suas indústrias e 
competir no exterior (ibid, p. 15). 

 

 Como solução para esta problemática, Castro (1997) sugere a 

separação do certificado acadêmico do título profissional. A única opção dos 

alunos fazerem as duas partes seria em horários diferentes, ou seja, 

concomitantemente. 

 

Com relação às escolas federais, a maneira mais imediata e 
fácil de se eliminar a sangria do vestibular é separar o 
certificado acadêmico do título profissional. O curso técnico 
contém as disciplinas acadêmicas — que lhe dão equivalência 
legal para o acesso ao ensino superior, bem como um 
embasamento conceptual e científico. A estas se ajuntam 
matérias tecnológicas e a prática de oficina. Basta separar os 
dois certificados. Os alunos terão a opção de fazer só a parte 
acadêmica, só a técnica ou as duas. Naturalmente, para facilitar 
a vida dos alunos, seria também conveniente agrupar as 
disciplinas em horários diferentes. Por exemplo, as matérias 
acadêmicas pela manhã e as técnicas à tarde. Assim, aqueles 
que cursam o acadêmico em outra escola poderão freqüentar 
apenas a parte prática. Igualmente, quem já terminou o 



 

secundário poderá voltar para fazer apenas a parte prática (ibid, 
p.16). 

 

Não precisamos nos esforçar para perceber a total influência do 

pensamento destes interlocutores nas nossas políticas públicas para a 

educação, a começar pelo fato do governo brasileiro ter utilizado o alto custo 

dos alunos das ETFs, EAFs e CEFETs como justificativa para a separação. A 

Revista do MEC/SEMTEC/PROEP, “Educação Profissional: formação e 

qualificação para o mercado de trabalho” (1998, p. 5), apresentou o seguinte 

comparativo: enquanto os alunos das escolas federais custam aos cofres 

públicos algo em torno de US$ 4 mil/ano, os do ensino médio propedêutico 

custam US$ 750 por ano. Seguindo a lógica de Castro (ibid), o governo 

argumentou que este alto investimento terminava sendo desperdiçado pelo fato 

da maioria dos alunos não ingressarem no mercado como técnicos. Estes 

alunos, oriundos das classes mais favorecidas, e por conta disto se 

beneficiavam no concurso de seleção, usufruíam do ensino médio 

profissionalizante gratuito e de qualidade, e seguiam seu objetivo final que era 

a universidade. Tomando por base esta análise inicial de uma problemática já 

conhecida e que sem dúvida precisava ser revista, os técnicos do governo 

também chegaram à conclusão de que a separação do ensino médio 

propedêutico do técnico profissionalizante seria o remédio para esta suposta 

distorção de financiamento da educação profissional.  

Concordamos com Oliveira (2002, p. 260) quando este afirma que “(...) 

Muito mais fácil para os mesmos foi buscar desprezar esta qualidade ao invés 

de procurar estendê-la para outras escolas das redes públicas de ensino”. 



 

Estamos cientes de que não são apenas as mudanças realizadas no 

interior da escola que vão modificar a atitude daqueles que procuram as ETFs, 

EAFs e CEFETs, seja para o ensino propedêutico ou técnico. As pessoas que 

dispõem de um mínimo de condição financeira buscam oferecer para os seus 

filhos o melhor que estiver ao seu alcance. Desta forma, eles irão cursar o 

técnico e seguir para a universidade quando lhes convier, ou até mesmo 

realizar um curso universitário e buscar no técnico o lado prático que o 

academicismo não oferece, mas que é necessário para sua área de atuação. 

Defendemos que a procura pelos mesmos vai depender da necessidade do 

profissional e, conseqüentemente, os alunos oriundos seja da classe média, 

média alta ou trabalhadora, irão usufruir do ensino público de qualidade na 

medida que lhe for sendo necessário, em qualquer etapa da sua carreira. Esta 

nossa posição parece reforçada com os depoimentos listados abaixo. 

 
“A separação do propedêutico, das disciplinas técnicas, veio a atender 

uma política ilusória que tem no Brasil, que acham que podem nivelar a 

qualidade de ensino. Então eu acredito que era uma questão política e 

também econômica e lógico que estão ligados, porque antes mesmo da 

reforma já existia um trabalho do Instituto de Pesquisa e Estatística, e 

falando a respeito do ensino nas ETFs, dizendo que as ETFs tinham um 

ensino de qualidade, mas não atendiam à população mais necessitada e 

que se gastava muito com o aluno e esse aluno ia para a universidade. 

Mais ou menos era esse o discurso, eu tenho esse documento... Então 

fizeram a separação achando que iam atender a uma população carente 

com o ensino técnico... Então se achavam que as pessoas iam deixar de 

procurar o CEFET ou a ETF porque agora era apenas direcionada ao 

técnico. Acho que se enganaram muito mais. Porque antigamente se 



 

tínhamos pessoas que iam pra universidade, ou seja, poderiam entrar ou 

não. Hoje em dia nós temos pessoas que tão fazendo até o mestrado 

e estão aqui na escola fazendo o curso técnico. Nós temos pessoas 

aqui com um nível de instrução bem alto. Vêm procurar porque aqui 

é a prática...”.(DIR 1). 

 

“Então quando nós tínhamos o EM, ou seja, as matérias propedêuticas 

junto com a técnica, nós formávamos bons técnicos e quando 

colocávamos nossos alunos na universidade, normalmente era pra área 

de exatas. Então eles estavam se aprimorando. Eu acho que em todo 

lugar, em toda escola pública, principalmente quando ela é de qualidade, 

nós vamos ter alunos pobres, ricos e de classes média, isso independe, 

depende da capacidade de cada um. Mas não vai impedir que as 

pessoas procurem os cursos técnicos ou deixem de procurar a 

universidade, isso aí é enganação. Não atingiu o objetivo de jeito 

nenhum” (DIR 1). 

 
 
 Ao tratarmos da polêmica da separação, não podemos discordar de 

Carvalho (2003, p. 90) quando evidencia a problemática da evasão que se 

dava no quarto ano do EM dentro do modelo integrado para os alunos que 

intencionavam seguir a universidade, numa proporção de 10 para 40 alunos. 

Este fator, sem dúvida, levava as escolas a não atender à necessidade social à 

qual se propunham. No entanto, acreditamos que a melhor maneira de 

conduzir as escolas técnicas federais para formação do trabalhador seria 

através de uma reorientação (SAVIANI, 1997, p. 233) planejada e discutida 

democraticamente com todos os profissionais dos vários setores e das várias 

redes envolvidas. 



 

 De fato, constatamos que a evasão dos cursos técnicos seja por motivos 

de emprego ou para seguir um curso superior, mesmo com a separação, ainda 

é realidade. O sujeito abaixo chama atenção para o fato dos alunos de nível 

técnico estarem realmente preocupados em arrumar emprego ou em fazer uma 

faculdade. Estas duas opções incorrem em evasão, pois o aluno quando 

encontra um emprego nem sempre consegue conciliá-lo com o curso, e aquele 

que ingressa na faculdade normalmente prioriza esta formação e abandona o 

curso técnico. 

 
“E a gente sente no dia-a-dia da sala de aula a preocupação dos alunos 

de fazer cursinho, pagar matéria isolada, a incidência de inserção no 

mercado vem diminuindo infelizmente, há uma certa evasão. Estão muito 

preocupados aqui quando vêem ou pra arranjar um emprego, ou então 

pra ir pra uma faculdade. E isso aí tem a ver talvez um prejuízo pra a 

formação técnica” (COORD 5). 

 

 Na visão de Cunha (2002, p. 132-133), o antigo modelo integrado não 

pode ser idealizado como a antecipação da politecnia tão almejada e discutida, 

pois de fato, não havia justificativas para o destino predominante dos alunos 

das escolas técnicas federais para o ensino superior num país com grande 

carência de recursos como o nosso. Para este autor, nem por isto o alto custo 

desta modalidade de ensino pode encontrar amparo nos críticos da reforma, 

pelo fato da mesma ser rearticuladora da dualidade no interior do sistema 

educacional brasileiro. 

Tomando o relato de experiências do Seminário Nacional promovido 

pelo MEC em 2003, ao qual já nos referimos, Duarte (2003) também constata 

numa escola em Goiás que a separação não impediu os alunos de fazerem os 



 

cursos técnicos e almejarem o vestibular, pois, segundo esta autora, os cursos 

técnicos estimulam o raciocínio, o que ajuda o aluno a atingir o objetivo de 

ingressar numa universidade. 

 
O Ministro Paulo Renato, justificando a reforma da educação 
profissional, disse que as escolas técnicas federais estavam 
preparando os alunos para passarem no vestibular e esse não 
era o seu objetivo. Separou-se o ensino médio do técnico, mas 
numa escola em Goiás alunos que já haviam terminado o 
ensino médio já muito tempo, alunos de até 45 anos de idade, 
que voltavam e faziam só o curso técnico, também passavam 
no vestibular. Também vários alunos que já haviam terminado o 
ensino médio e tentado o vestibular várias vezes e não 
passavam. Depois esses alunos faziam o curso técnico 
(especificamente o técnico) e eles também estavam passando 
no vestibular. Assim, não é separando o ensino médio do 
técnico que vai se impedir que o aluno faça o vestibular. 
Mesmo porque o vestibular é raciocínio e se você estimula 
o aluno a pensar, e é isso que esses cursos fazem, ele vai 
acabar passando no vestibular (p. 196 - grifos nossos). 

 
 

Se há um ponto de convergência entre todos os atores da grande cena 

da educação profissional - legisladores, técnicos das agências multilaterais, 

docentes, teóricos, etc. – é o fato de que uma educação básica de qualidade é 

pré-requisito para uma educação profissional de qualidade. No entanto, a 

reforma restringiu ainda mais as poucas chances de um ensino médio público e 

gratuito de qualidade, do qual as escolas federais podem se orgulhar. Então, 

como fica a qualidade da educação profissional que queremos oferecer aos 

nossos jovens? 

De acordo com o artigo terceiro da Portaria nº 646/97, 

 
As instituições federais de educação tecnológica ficam 
autorizadas a manter ensino médio, com matrícula 
independente da educação profissional, oferecendo o máximo 
de 50% do total de vagas oferecidas para os cursos regulares 
em 1997, observando o disposto na Lei nº9.394/96. 
 
 



 

Ora, se o MEC implementou esta reforma com o objetivo de corrigir 

distorções no que se refere ao elitismo do ensino profissionalizante de nível 

médio nas ETFs, EAFs e CEFETs, será que ele não criou uma nova distorção 

ao reduzir em 50% das vagas para o ensino médio em “ilhas” de qualidade da 

educação pública brasileira?  

Segundo Lima Filho (1999, p. 129), em 1996, a Rede Federal de 

Educação Tecnológica composta pelas ETFs, CEFETs e Escolas Agrotécnicas, 

oferecia em conjunto 100 mil vagas para o Ensino Médio, as quais foram 

progressivamente eliminadas por pressão governamental via decretos e 

portarias, como também pelo condicionamento de liberação de verbas  

mediante adoção por parte das instituições às políticas do MEC, como foi o 

caso do PROEP. Então questionamos, qual a estratégia do MEC para repor 

50% destas vagas eliminadas35?  

O contra-senso deste corte torna-se mais grave quando imaginamos que 

a década de 90 pode ser considerada como a da democratização do ensino 

médio, pelo aumento no número de matrículas. Mesmo assim, menos de 30% 

da população entre 15 e 17 anos estão cursando o nível médio. 

 
(...) Maria Helena Guimarães Castro (1998), presidente do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 
ao apresentar os principais resultados obtidos nos censos 
educacionais realizados, destaca que, no período de 1990 a 
1998, o número de matrículas nesse nível de ensino aumentou 
de 3.5 milhões para aproximadamente 6,9 milhões. Segundo 
ela, pode-se caracterizar a década de 90 como a da 
democratização do ensino médio. O número de concluintes 
também duplicou, passou de 658 mil, em 1990, para 1,3 milhão, 
em 1997. Para a autora, esse aumento certamente indica uma 
forte pressão por vagas no ensino superior e também em 
cursos profissionalizantes pós-médios (MENDES, 2003, p. 270-
271). 

                                            
35 Ressaltamos que tal medida foi considerada inconstitucional acarretando em várias tentativas 
de derrubá-la, incluindo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) por parte de alguns 
parlamentares. 



 

 
 

O número crescente de concluintes do ensino médio não é 

acompanhado com o acréscimo de vagas nas universidades públicas 

principalmente por uma questão de custo, levando alguns teóricos (MENDES, 

2003; LIMA FILHO, 1999) a concluir que a criação dos cursos de nível pós-

médio e tecnológico (superior) funciona como uma alternativa do governo para 

conter a demanda pelo ensino universitário público.  

De uma maneira geral, o MEC ao separar o técnico do propedêutico, e 

ao criar os três níveis de opção do ensino profissional, ousou através de uma 

mudança estrutural dentro da educação profissional, mudar também os anseios 

de uma população, em sua maioria jovens, que convivem num contexto 

político-histórico-social pautado em desigualdades de classe alarmantes, num 

mercado de trabalho em retração e por conta disto extremamente competitivo, 

onde os cargos de nível superior sempre foram melhor remunerados que os de 

nível técnico. Acima de tudo, estes jovens são bombardeados por uma mídia 

que explode em imagens de bens e serviços de consumo os quais só se pode 

deles usufruir tendo acesso a uma boa remuneração. Qual o jovem que não 

sonha em ter um carro, viajar, freqüentar ambientes atraentes, ficar em hotéis 

de primeira linha, praticar esportes radicais, andar na moda, etc? Como 

convencer este jovem a permanecer num nível de escolaridade cuja 

remuneração não lhe permite a realização dos seus sonhos? 

Aceitamos a idéia de equidade - dar a cada um conforme suas 

diferenças - quando o que é oferecido tem como finalidade promover a 

igualdade e não preservar a desigualdade, como é o caso do nosso sistema 

dual de ensino e das políticas econômicas e sociais vigentes no Brasil. 



 

Acreditamos até que exista um percentual de indivíduos que não tem ambição 

intelectual para ingressar num curso superior. No entanto, esta opção só pode 

ser considerada legítima quando este indivíduo tem acesso a um ensino básico 

de qualidade que o habilite a participar politicamente na sociedade em que 

vive, além de exercer uma profissão cuja remuneração lhe ofereça uma vida 

digna. Esta é a realidade nos países desenvolvidos, e como maior exemplo 

disto assistimos a milhares de brasileiros imigrantes, trabalhando ilegalmente 

em setores que exigem baixa escolaridade, no entanto conseguem adquirir os 

bens de difícil aquisição no Brasil: casa própria, carro, diversão, viagens, etc. E 

para completar, ainda remetem recursos para garantir a sobrevivência dos 

seus familiares que se debatem para sobreviver dentro dos parcos salários 

pagos dentro da realidade brasileira. 

Este modelo de educação profissional ao qual o Brasil se “acomoda” não 

condiz com uma realidade nacional onde a média de anos de estudo da 

população fica em torno de 6,736 anos quando comparado aos 11 anos dos 

países de Primeiro Mundo. Esta é uma esfera apenas quantitativa, o abismo 

qualitativo pode ser verificado no documento “Qualidade na Educação: uma 

nova leitura dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio” (INEP, 2004). Além 

disto, os cidadãos primeiro-mundistas têm uma vivência de Estado de Bem 

Estar Social que nós nunca experimentamos em momento algum da nossa 

história. Somos órfãos de referenciais históricos que nos permitam 

compreender o verdadeiro sentido de “cidadania”. Nossas lutas e esforços 

infelizmente ainda giram em torno de três refeições por dia para todos os 

brasileiros. Estes fatores sociais nos levam a afirmar que o ensino técnico, por 
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melhor que seja, nunca será terminal enquanto aspiração para a grande 

maioria dos jovens, pois a remuneração advinda deste nível de escolaridade 

não permite a realização dos seus anseios. 

 A separação do ensino propedêutico do técnico-profissionalizante foi o 

aspecto mais polêmico, contraditório e criticado da reforma, conseqüentemente 

o que mais agrediu os princípios ideológicos, políticos e sociais dos nossos 

teóricos, pesquisadores e profissionais da educação profissional os quais, em 

sua maioria, defendem a escola unitária de Gramsci, por acreditarem que esta 

contribui para 

 
(...) a superação da estrutura social desigual da sociedade 
brasileira mediante a re-organização do sistema educacional. E 
que aponta para a superação definitiva da concepção que 
separa a educação geral, propedêutica, da específica e 
profissionalizante, a primeira destinada aos ricos, e a segunda, 
aos pobres. A perspectiva da escola unitária não admite 
subordinar a política educacional ao economicismo e às 
determinações do mercado, que a reduz aos treinamentos para 
preenchimento de postos de trabalho transitórios. A educação 
profissional, garantida aos trabalhadores como um direito, não 
pode ser entendida como substitutiva da educação básica 
(MEC/SEMTEC/PROEP, 2003, p. 18). 

 

Saviani (1997) vai mais além quando percebe que a revolução da 

microeletrônica dentro do processo produtivo, ao exigir o “desabrochar pleno 

das faculdades espirituais-intelectuais” (p. 233), estaria demandando que a 

universalização dos princípios que regem a escola unitária deixe o “terreno da 

utopia e da mera aspiração ideológica, moral ou romântica para se converter 

numa exigência posta pelo próprio desenvolvimento do processo produtivo” 

(ibid). Dentro deste contexto, na sua opinião, as escolas técnicas, por 

articularem as qualificações intelectuais gerais com o trabalho produtivo, uma 

vez que devidamente reorientadas, deteriam maior potencial para responder a 

estas novas exigências das transformações em curso. 



 

Como encontramos uma literatura vasta de autores que se contrapõem à 

separação, citamos Kuenzer para representar o pensamento crítico 

predominante: 

 
Esta proposta é conservadora porque retoma a concepção 
taylorista /fordista que supõe a ruptura entre o saber 
acadêmico, desvalorizado por não ser prático, e o saber para o 
trabalho, desvalorizado por não ser teórico, contrariamente à 
compreensão contemporânea que mostra, a partir da crescente 
incorporação da ciência ao mundo do trabalho e das relações 
sociais, a indissociável articulação entre ciência, cultura e 
trabalho, entre pensar e fazer, entre refletir e agir. Em 
decorrência, não reconhece a transdisciplinaridade que 
caracteriza a ciência contemporânea (KUENZER, 2000, p. 102). 
 

 
Continuando com o pensamento desta autora, 

 
(...) na organização social e produtiva de base taylorista-
fordista, os processos técnicos e informacionais, rígidos, eram 
voltados para a maximização da produção; as possibilidades de 
fazer produtos diferenciados dependiam das possibilidades e 
limites das máquinas de base eletromecânica, nas quais se 
materializava o conhecimento humano enquanto produto 
acabado (KUENZER, 2003a, p. 19). 
 

 
A pedagogia adequada para a formação destes trabalhadores no modelo 

taylorista-fordista geralmente se dava pela repetição levando à memorização, 

sendo assim, para esta autora, “a compreensão da teoria que dava suporte às 

práticas laborais não era fator determinante, posto que se compreendia a 

competência enquanto capacidade para fazer” (KUENZER, 2003a, p.19). 

Comparando o modelo acima com a nova base microeletrônica, Kuenzer 

(2003a) afirma que esta exige mudanças no eixo da relação entre homem e 

conhecimento, não se limitando apenas aos produtos, mas também aos 

processos. “Desta forma, a substituição da rigidez pela flexibilidade significa 

que, pelo domínio dos processos, as possibilidades de uso das tecnologias não 

mais se limitam pela ciência materializada no produto, mas dependem do 



 

conhecimento presente no produtor ou usuário” (p. 21). O desafio da pedagogia 

passa a ser a substituição da centralidade nos conteúdos pela relação 

processo/produto ou conteúdo/método, já que “não basta apenas conhecer o 

produto, mas principalmente apreender e dominar os processos de produção” 

(p.21). 

O que esta autora procura enfatizar é o fato de que a relação entre 

sujeito e objeto, ao encontrar-se mediada pela microeletrônica, exige maior 

valorização da relação teoria e prática. Desta forma, isto deve ser motivo de 

preocupação pedagógica nos cursos de formação inicial e continuada. 

 
(...) Não se trata mais de apenas fazer, mas de um fazer 
refletido, pensado, o que remete à idéia do movimento do 
pensamento que transita do mundo objetivo para a sua 
representação no plano da consciência; ou seja, o pensamento 
não é outra coisa senão uma imagem subjetiva do mundo 
objetivo, que se constrói a partir da atividade humana. 
A prática, portanto, compreendida não como mera 
atividade, mas como enfrentamento de eventos, não se 
configura mais como simples fazer resultante do 
desenvolvimento de habilidades psicofísicas; ao contrário, 
se aproxima do conceito de práxis, posto que depende 
cada vez mais de conhecimento teórico (KUENZERa, 2003, 
p. 21 – grifos nossos). 
 

 
 E que tipo de pedagogia se adequaria para a formação deste novo 

trabalhador? 

Apoiados na definição de Machado (1994) sobre o significado da 

politecnia, acreditamos que os novos requisitos apontados por Kuenzer 

aproximam-se de uma educação que tenha como meta este tipo de formação. 

Para Machado, a “(...) politecnia representa o domínio da técnica a nível 

intelectual e a possibilidade de um trabalho flexível com a recomposição 

das tarefas a nível criativo (p. 19 – grifos no original)”. Esta é uma proposta 

mais abrangente da formação do trabalhador, pois extrapola a dimensão 



 

meramente técnica, uma vez que almeja a um “perfil amplo de trabalhador, 

consciente, e capaz de atuar criticamente em atividades de caráter criador e de 

buscar com autonomia os conhecimentos necessários ao seu progressivo 

aperfeiçoamento” (ibid). 

Machado (1994), com clareza, distingue a formação politécnica daquela 

polivalente, na medida em que esta última “(...) significa simplesmente um 

trabalho mais variado com uma certa abertura quanto à possibilidade de 

administração do tempo pelo trabalhador e não importa necessariamente 

mudança qualitativa das tarefas” (MACHADO, 1994, p. 19 – grifos no 

original).  A polivalência volta-se para uma finalidade instrumental e pragmática 

que não implica na intelectualização do trabalho, ou seja, o conhecimento 

científico permanece como algo exterior e estranho ao trabalhador. 

 As habilidades e hábitos requeridos para uma atividade de caráter 

polivalente se politecnizam “quando associados a outros requerimentos e 

práticas requalificadoras, que exigem a união da destreza e do fazer com a 

inteligência e o pensar, num nível superior” (p. 20 – grifos no original). 

 
Isto pressupõe que os trabalhadores sejam capazes de 
identificar os problemas a solucionar e as condições existentes, 
analisando os dados disponíveis, tendo em vista a busca de 
soluções, com sua efetiva objetivação, mesmo que para tal seja 
necessário saber reaglutinar e reestruturar as informações, 
recorrendo-se à invenção. A transferibilidade de conhecimentos 
e experiências, neste caso, exigem habilidades genéricas 
capazes de dar conta da relação entre partes e todo, com 
domínio de linguagens apropriadas e procedimentos técnico-
científicos, de forma a capacitar para o discernimento crítico e a 
avaliação, bases fundamentais para o saber orientar-se no 
atual sistema de informações (MACHADO, 1994, p. 20-21). 
 

 
 Para Machado, a formação polivalente já significa uma superação 

daquela voltada para os padrões de produção taylorista-fordista, baseados na 



 

memorização. No entanto, ela não dá conta das atuais exigências do mercado 

de trabalho que tem por base a microeletrônica.  

Se a politecnia é hoje vista como utópica, ela ao menos deveria ser o 

princípio norteador das nossas políticas educacionais para o ensino 

profissional, aquela meta distante para onde todos os esforços deveriam se 

direcionar, pois a realidade já impõe que assim seja. Não podemos continuar 

com reformas que só oferecem pontos de partida, “pontapés iniciais”, como 

cefetização das escolas federais, por exemplo, sem metas superiores para a 

chegada. Formar para atender ao mercado não significa simplesmente 

desenvolver habilidades pontuais que demonstrem uma certa “familiaridade” 

com os novos recursos tecnológicos os quais habilitam os indivíduos a se 

manterem empregáveis e, portanto, consumidores de bens e serviços. 

Precisamos sim, da plena expansão do indivíduo humano inserindo-o dentro de 

um projeto de “desenvolvimento social de ampliação do processo de 

socialização, não se restringindo ao imediatismo do mercado de trabalho” 

(MACHADO, 1994, p. 22). Para tal, a politecnia 

 
(...) guarda relação com as potencialidades libertadoras do 
desenvolvimento das forças produtivas assim como com a 
negação da negação destas potencialidades pelo capitalismo. 
Se ela está no horizonte histórico, o próprio capital enquanto 
uma contradição em processo é que dirá, bem como a 
capacidade de luta dos trabalhadores pela sua emancipação. 
A politecnia só tem sentido se a incluímos dentro deste 
contexto, pois se o capital desperta para a vida todos os 
poderes da ciência, da natureza, da cooperação e do 
intercâmbio, ele o faz subordinando o trabalho, dispensando-o 
cada vez mais através da adoção cada vez maior de trabalho 
objetivado, sem que se crie simultaneamente uma sociedade 
superior e de libertação do homem em toda sua plenitude (ibid - 
grifos no original). 
 

 



 

 Aqueles que têm clareza do tipo de cidadão e de sociedade que 

pretendem formar sabem que a politecnia “se encaminha na direção da 

superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre 

instrução profissional e instrução geral” (SAVIANI, 1987, p, 13). O ensino 

profissional ao destinar-se àqueles que devem executar, enquanto o científico-

intelectual para os que devem conceber e controlar os processos, contrapõe-se 

à idéia de politecnia. Nesta perspectiva, a reforma da educação profissional 

dos anos 90 representa não apenas um retrocesso para a educação 

profissional brasileira, mas também uma contradição diante dos atuais 

requerimentos do mundo do trabalho os quais se tornaram a meta principal das 

mudanças propostas pela nova LDB. 

 

 
4.1.1. Embate ideológico: a resistência dos docentes frente à separação 

 

 

Qualquer reforma que envolve o processo educativo tem no professor 

seu ator principal, pois é na sala de aula que a química das transformações se 

dá; do contrário, tudo não passa de uma mudança de cenário onde os atores 

permanecem repetindo o mesmo script. Muda-se o cenário, porém não o script, 

a alma da instituição permanece a mesma. Os atores interpretam os mesmos 

textos com a mesma técnica. A maquiagem da realidade renomina e 

metamorfoseia conceitos de uma prática que não muda.  

 As falas dos nossos sujeitos revelam que, ao longo desta “construção”, 

os professores só foram convocados na hora da execução da mudança, ou 

seja, eles tiveram que “assumir a responsabilidade” por aquilo que pouco 

entendiam. Para “atuar” desta maneira, foi exigido que os professores fossem 



 

suficientemente criativos para “fazer de conta” que estavam atendendo aos 

requisitos exigidos, mesmo sem estarem convencidos do que estava 

ocorrendo. Então, de forma atropelada, as mudanças foram sendo 

estabelecidas, num processo difícil, repleto de questionamentos, sem 

convencimento por parte dos atores, mas que tinha que ser feito, era uma 

questão de sobrevivência. Foi nestes moldes que a reforma da educação 

profissional dos anos 90 tomou forma dentro do CEFETPE. A receita foi 

enviada por técnicos que estavam do outro lado do oceano, os quais em troca 

de recursos encontraram a anuência dos técnicos no território nacional, que 

traduziram o receituário “medicado” para o vocabulário legal até chegar ao 

professor, ator e executor de toda a transformação. Este recebeu o pacote 

pronto e sem muita opção, lutando contra suas convicções; não teve outra 

alternativa a não ser adaptar-se e adaptar, na medida do possível, o seu “novo 

fazer” diário. Desta forma, observamos uma desvinculação entre ações e 

pensamentos. Ocultaram-se as convicções e as ideologias, e o sistema 

educacional passou a ter como objetivo último a apresentação de números 

para serem analisados em relatórios cujos meios já estão programados para 

demonstrar que o financiamento recebido cumpriu com o propósito do 

receituário. Qual o papel enfim dos nossos pesquisadores e professores neste 

processo se o fruto do seu trabalho é irrelevante, pois o que importa são os 

resultados da maquiagem e da falácia das reformas? 

Manfredi (2003) traduz a posição dos profissionais da educação como 

meros executores das inovações induzidas pelo governo FHC, na condição de 

“ponta de sistema”, sendo forçados a adotá-las, mesmo sem “apreender os 



 

pressupostos políticos e teóricos que inspiraram tais recomendações de 

mudança” (p.149).  

 
Em outras palavras, muitas inovações estruturais e 
pedagógicas induzidas pela via de decretos e diretrizes, 
implantadas sem debate público, desconsiderando os acúmulos 
de experiências existentes nos diferentes espaços sociais e 
estabelecimentos de rede pública, consideraram os professores 
como “ponta de sistema”, meros executores de decisões 
alheias e, portanto responsáveis individuais pelos resultados 
(ibid - grifos no original). 

 

 
 As resistências não poderiam deixar de se fazer presente na insatisfação 

do professor, nas conversas de corredor, no desânimo, na apatia, porém, 

alguma forma de adaptação ao novo modelo é fato, não importa o que pensem 

os profissionais. Uma aula é feita com recursos materiais, mas principalmente 

com o envolvimento de todos e uma parcela disto depende do líder que é o 

professor. Como manter o nível de motivação se muitos dos profissionais não 

acreditam no tipo de ensino que estão sendo forçados a se adaptar? Sabemos 

que este tema passa para uma área mais psicológica, mas fica aqui o registro 

até onde a política educacional vai esbarrar.  

 O sujeito abaixo enfatiza que, na sua experiência com a reforma, os 

professores foram convocados na hora de agir, não de planejar. E a maior 

dificuldade é que os professores tiveram que partir para a execução das 

mudanças mesmo sem o convencimento, repletos de dúvidas e 

questionamentos quanto ao andamento dos novos rumos propostos.  

 
“Nós não participamos do planejamento. Nós tivemos que agir. Nossa 

reação foi trabalhar com as mudanças para atingir as metas que estavam 

sendo colocadas. Foi um estudo a longo prazo, foi, mas só começamos a 



 

tomar parte no momento da execução e pra gente de certa forma foi 

dificultoso porque a gente não tinha a parte principal que era do 

convencimento. Existia sempre aquela retração, aquela dúvida, “será 

que isso vai adiante mesmo? será que um novo governo vai mudar?” 

De certa forma, isso até atropelou a idéia. Como até hoje mesmo na 

educação profissional ainda existe aquela idéia de voltar ao que já existia 

antes. No meu entender, é irreversível, a gente tem que tentar se 

organizar dentro desse novo modelo porque a volta agora vai trazer 

muitas seqüelas que (...)” (COORD 8). 

 
 

O DIRETOR 1 relata a reação do professorado como péssima e 

adversa, e ainda afirma que muitos sonham com a revogação do Decreto 

2208/97, no entanto, este sujeito também acredita que regressar ao modelo 

anterior não é a solução, pois há outras instituições profissionalizantes que 

estão “tocando prá frente” da maneira que conseguem.  

 
“A reação foi péssima, uma reação adversa. Nem aceitou e até hoje 

muitas pessoas ainda sonham em revogar o Decreto 2208, mas como diz 

Lulu Santos, “nada do que foi será do jeito que já foi um dia”. Mesmo que 

a gente revogue esse decreto, já mexeu muito e nós não podemos pensar 

apenas como uma instituição profissionalizante única. Nós temos muitas 

outras que profissionalizam e que estão tocando pra frente da maneira 

que está e pra eles não é viável retomar o que nós já fizemos” (DIR 1). 

 
  

Para o COORDENADOR 7, a rejeição inicial foi um fato, até porque 

muitos não entendiam o motivo da separação, e aí continuaram ministrando 

suas aulas da mesma forma. 



 

 
“A princípio houve muita rejeição. Mas muita mesmo. Muitas pessoas 

nem entenderam o motivo pelo qual houve esta divisão entre ensino 

médio e técnico. Houve aqueles que reprovaram e continuaram a 

ministrar as aulas sempre reclamando, “não poderia ser assim, não 

poderia ser assim, não ia surtir efeito”. Ainda tem pessoas que pensam 

assim. Dão aula mas sempre reclamando porque não podia deixar de 

manter aquele ensino técnico tradicional, ensino médio e ensino 

técnico juntos” (COORD 7). 

 
Na percepção do COORDENADOR 5, a resistência se intensificou pelo 

fato de algumas benesses terem sido prometidas pelos gestores locais, porém 

não cumpridas, dividindo a opinião deste grupo de profissionais. 

 
“Toda mudança ela gera um impacto, impactos e mais impactos. 

Impactos positivos e negativos. Aqui houve uma resistência grande a 

esse descolamento do ensino técnico com o ensino propedêutico. 

Depois algumas coisas que foram colocadas, mostrando benesses que 

não foram implementadas, fez com que mais ou menos metade pensasse 

que foi bom e metade pensasse que não foi bom essa separação” 

(COORD 5). 

 
 

O COORDENADOR 9 chama atenção para a cultura organizacional da 

escola a qual estava voltada para um ensino conjugado há mais de trinta anos 

nesta prática. A separação se concretizou sem que houvesse preparo nem por 

parte dos funcionários administrativos nem dos professores, muito menos da 

infra-estrutura da escola no que diz respeito a laboratórios e instalações. A 

reforma é vista por este sujeito como uma “quebra abrupta” do trabalho 



 

realizado anteriormente. Para avaliar os aspectos positivos ou negativos da 

reforma, segundo este coordenador, precisa-se de mais tempo; no entanto, 

num primeiro momento, a mudança para ele foi considerada catastrófica. 

 
“(...) Baseado em que eu poderia dizer que foi melhor este paradigma ou o 

outro? Claro, houve uma quebra e muito abrupta, no trabalho que era 

feito anteriormente, que era o conjugado, os dois ao mesmo tempo, eles 

tinham o ensino médio e o ensino técnico, quando eles terminavam eles 

tinham feito os dois. A escola estava estruturada em cima daquilo, todo 

mundo trabalhava em cima daquilo. Na hora em que quebrou, toda 

mudança ela causa transtorno sério, a gente sabe disso, seja ela qual for, 

de que forma for, e ainda que pegou uma escola defasada, pegou uma 

escola sem uma qualificação dos seus professores, uma reciclagem 

dos seus professores, pegou uma escola de certa forma sucateada, 

então isso contribuiu ou foi de certa forma, um fator negativo na hora 

dessa mudança. A escola na verdade não estava estruturada, ela sofreu 

muito, os professores, o corpo de funcionários em função dessa mudança. 

Dizer se essa mudança foi melhor ou não foi, devido também ao pouco 

tempo que nós temos da mudança, só um estudo mais profundo, um 

estudo maior é que nós podemos observar quais os seus aspectos 

positivos e quais os seus aspectos negativos. De antemão, foi uma 

catástrofe... mediante a desestruturação de ter pego a escola em 

declínio dos seus laboratórios, salas, etc, e da própria capacitação 

dos seus professores” (COORD 9). 

 
 

 A defasagem à qual este sujeito se refere, deve-se à falta de um sistema 

de permanente atualização e inovação e de uma política cotidiana para a 

melhoria do sistema educacional como já vimos no capítulo anterior 



 

(SACRISTÁN, 1996). Na verdade, a ETFPE mudou para suas atuais 

instalações em 1983, as quais eram consideradas modernas para a época, 

tanto é que os louros destes tempos áureos ainda são desfrutados pelo atual 

CEFETPE. Quase duas décadas após, é de se esperar que estas instalações 

estejam defasadas pelo tipo de política de “choque cíclico” (ibid) que 

vivenciamos através das reformas. Elas surgem como “choques”, “quebras”, 

mas na realidade as verdadeiras mudanças são pouco perceptíveis ou passam 

desapercebidas. 

Não podemos aceitar que o professor, protagonista de todas as reformas 

educacionais, seja tratado como “ponta de sistema” (MANFREDI, 2003), sendo 

forçado a realizar uma práxis desacreditada. 

 Vejamos como a realidade diverge do discurso político: 

 
O Ministério da Educação sabe que é no ambiente escolar onde 
verdadeiramente ocorrerá a transformação que possibilitará às 
escolas de educação profissional responderem com agilidade e 
flexibilidade às rápidas e permanentes modernizações do 
sistema produtivo. 
Os esforços do MEC para reformar o ensino profissional de 
nada valerão se os professores não assumirem para si a 
responsabilidade dessa construção (MEC/SEMTEC/PROEP, 
2001 - grifos nossos). 
 

 
 Este é um extrato da apresentação redigida pelo então Secretário da 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica, Ruy Leite Berger Filho, 

responsável por todo o processo da reforma durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso, na publicação do MEC intitulada “Educação Profissional: 

Legislação Básica”. Ressaltamos a ênfase no reconhecimento por parte do 

governo da posição estratégica do professor dentro de todo este processo de 

reformulação. No entanto, questionamos: como estes profissionais poderiam 

“assumir para si a responsabilidade por esta construção”, se sua participação 



 

foi vetada? E quais recursos/condições lhes foram oferecidos para possibilitar 

tamanha responsabilização? 

 O desrespeito da reconhecida importância do papel do professor e o 

descaso com este profissional não se resumem apenas às imposições 

decorrentes da Reforma. Na última década, estes profissionais, junto com todo 

o funcionalismo público, têm convivido com uma política de contenção salarial, 

como também com a não abertura de concursos públicos plenos, sendo as 

vagas disponíveis preenchidas por professores com contratos precários (baixos 

salários, vínculos com duração de um a dois anos, sem direito à participação 

efetiva nos departamentos nem a períodos de aperfeiçoamento e/ou titulação). 

Santos (2003) avalia que o “conjunto de políticas implantadas nas instituições 

federais de ensino levou à extrema desvalorização da atividade docente em si 

e, particularmente, dos docentes como servidores públicos” (p. 156-157). Para 

ela, “há urgência na formulação de uma política global de formação dos 

professores da educação que articule formação inicial e continuada, plano de 

carreira e salários condignos, ouvidas as entidades destes profissionais” (p. 

157).  Esta situação dos docentes da educação profissional se agrava ainda 

mais pelo fato de haver um vazio normativo que paira sobre a formação e o 

exercício destes profissionais, desencadeando um “movimento circular que 

retroalimenta negativamente tanto a política de educação profissional quanto 

seus profissionais” (p. 157). 

 É difícil encontrar argumentos convincentes sobre a separação diante de 

professores que vivenciaram os resultados positivos de um modelo de 

educação profissional, mesmo que não ideal, o qual integrava teoria e prática, 

e que tinha como meta a tão almejada politecnia. Um ensino profissional que, 



 

dentro de uma proposta de ensino integral, estava comprometido com uma 

formação cidadã, formação esta que 

 
(...) extrapola os limites do mercado de trabalho; incorpora 
necessidades, valores sociais, políticos e éticos, tem foco no 
sujeito nas suas dimensões do trabalho, ciência, cultura e 
participação social. Envolve formação, pesquisa tecnológica, 
extensão e a idéia de concepção vinculada à execução (saber 
fazer, como fazer e a capacidade de transformação, explorando 
soluções alternativas) (FRANZOI, 2003, p.120). 
 

 
Outro sentimento não poderia existir se não de resistência e rejeição, 

uma vez que a reforma além de “quebrar” com uma fórmula consagrada, mas 

que definitivamente merecia ajustes, não ofereceu nada em troca a não ser 

desestruturação por todos os lados. O ensino profissional no CEFETPE perdeu 

sua identidade e encontra-se à procura de rumos. 

 
 
 
 
4.2. O discurso legal e seu distanciamento da realidade 

 
 

Apesar dos tantos argumentos que apontam as limitações da separação 

em estudo, ao nos depararmos com os Pareceres 17/97 (estabelece as 

diretrizes operacionais para a educação profissional em nível nacional) e 16/99 

(trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional)37, 

temos a impressão de que a separação só oferece vantagens, como por 

exemplo: para o aluno, a separação possibilita maior flexibilidade na definição 

do seu itinerário profissional; para a escola, maior possibilidade de manter seu 

currículo atualizado.  

 
                                            
37 Teceremos maiores comentários sobre este Parecer no Capítulo 6 quando tratarmos do 

ensino por competências. 



 

A desvinculação entre o ensino médio e o ensino técnico traz 
vantagens tanto para o aluno quanto para as instituições de 
ensino. O aluno terá maior flexibilidade na definição do seu 
itinerário de educação profissional, não ficando restrito a uma 
habilitação rigidamente vinculada ao ensino médio, passível de 
conclusão somente após o mínimo de três anos. Do lado das 
instituições de ensino, a desvinculação propicia melhores 
condições para a permanente revisão e atualização dos 
currículos. O chamado currículo integrado é extremamente 
difícil de ser modificado e por isso mesmo acaba se 
distanciando cada vez mais da realidade do mundo do trabalho 
(Parecer CNE/CEB Nº 17/97). 
 
 
A independência entre o ensino médio e o ensino técnico, como 
já registrou o Parecer CNE/CEB nº 17/97, é vantajosa tanto 
para o aluno, que terá mais flexibilidade na escolha de seu 
itinerário de educação profissional, não ficando preso à rigidez 
de uma habilitação profissional vinculada a um ensino médio de 
três ou quatro anos, quanto para as instituições de ensino 
técnico que podem, permanentemente, com maior 
versatilidade, rever e atualizar os seus currículos. O cidadão 
que busca uma oportunidade de se qualificar por meio de um 
curso técnico está, na realidade, em busca do conhecimento 
para a vida produtiva. Esse conhecimento deve se alicerçar 
em sólida educação básica que prepare o cidadão para o 
trabalho com competências mais abrangentes e mais 
adequadas às demandas de um mercado em constante 
mutação. (Parecer CNE/CEB Nº 16/99 – grifos nossos). 
 

 
 O Parecer CEB/CNE 15/98, o qual trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, encontramos que a desvinculação entre o 

ensino médio e o ensino técnico é de total coerência e está de acordo com a 

concepção de educação básica adotada pelos instrumentos legais que 

oficializaram a reforma. 

 
Finalmente é preciso deixar bem claro que a desvinculação 
entre o ensino médio e o ensino técnico introduzida pela LDB é 
totalmente coerente com a concepção de educação básica 
adotada na lei. Exatamente porque a base para inserir-se no 
mercado de trabalho passa a ser parte integrante da etapa final 
da educação básica como um todo, sem dualidades, torna-se 
possível separar o ensino técnico. Este passa a assumir mais 
plenamente sua identidade e sua missão específicas de 
oferecer habilitação profissional, a qual poderá aproveitar os 
conhecimentos, competências e habilidades de formação geral 
obtidos no ensino médio (CBE/CNE, 1998, p. 56-57 – grifos no 
original). 



 

 
 

Ao confrontarmos a fala dos nossos sujeitos com a lei em vigor, 

conseguimos dimensionar o teor impositivo da mesma e o nível de 

discordância entre os profissionais da educação profissional. O processo pelo 

qual o Decreto nº 2.208/97 foi promulgado, como já vimos no Capítulo 3, não 

levou em conta o legado construído a partir de um trabalho sério e 

comprometido de várias gerações de profissionais do ensino técnico das ETFs, 

EAFs e CEFETs, o qual desenvolveu a credibilidade social desta rede de 

escolas a partir dos resultados obtidos, seja na colocação dos alunos nas 

universidades brasileiras, seja no mercado de trabalho. O valor da dedicação 

destes profissionais não pode ser em momento algum questionado, nem 

menosprezado, ou até mesmo ignorado na hora de se formular política 

educacional. Qualquer governante, não importa em que nível hierárquico se 

encontre, não passa de mais um elo de uma corrente de gerações cujas 

decisões geram frutos os quais podem contribuir para a construção, a 

destruição ou o desmantelamento de instituições da nossa sociedade.  

Nos textos oficiais que citamos acima, observamos a ênfase dos nossos 

legisladores sobre a importância da educação básica de qualidade como um 

pressuposto para uma educação profissional de qualidade. No entanto, ao dar 

tanta importância à base da educação, eles parecem desconhecer o abismo 

qualitativo no qual nos encontramos. Para termos uma idéia do nível, ou 

melhor, do desnível da nossa base educacional, tomamos os dados da 

pesquisa publicada pelo INEP em janeiro de 2004, a qual avalia a qualidade do 

ensino médio brasileiro a partir do desempenho dos alunos da 3ª série nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Esta publicação, de título 



 

“Qualidade da Educação: uma nova leitura do desempenho dos estudantes da 

3ª série do Ensino Médio”, faz parte das informações fornecidas pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Segundo os avaliadores, 

os resultados obtidos apontaram graves problemas de eficiência do sistema 

educacional brasileiro, conforme transcrevemos a seguir um resumo do 

desempenho dos alunos nas duas disciplinas avaliadas. 

 
Os dados indicam que 42% dos alunos da 3ª série do ensino 
médio estão nos estágios “muito crítico” e “crítico” de 
desenvolvimento de habilidades e competências em Língua 
Portuguesa. São estudantes com dificuldades em leitura e 
interpretação de textos de gêneros variados. Não são leitores 
competentes e estão muito aquém do esperado para o final do 
ensino médio. Os denominados “adequados” somam 5%. São 
os que demonstram habilidades de leitura de textos 
argumentativos mais complexos. Relacionam tese e 
argumentos em textos longos, estabelecem relação de causa e 
conseqüência, identificam efeitos de ironia ou humor em textos 
variados, efeitos de sentidos decorrentes do uso de uma 
palavra, expressão e da pontuação, além de reconhecerem 
marcas lingüísticas do código de um grupo social (INEP, 2004, 
p. 7). 
 
(...) Em Matemática, os resultados também não são positivos. A 
média nacional demonstrou um patamar equivalente ao padrão 
de proficiência crítico, com 62,6% dos estudantes neste estágio 
e apenas 6% no adequado. Mais grave para as políticas 
públicas em educação, é o fato de que 4,8% dos estudantes 
(estágio muito crítico) não conseguem sequer responder a 
comandos operacionais elementares compatíveis com a 3a 
série do ensino médio. Aqueles que atingiram o estágio 
intermediário apresentam algumas habilidades de interpretação 
de problemas. Fazem uso de linguagem matemática específica, 
porém a resolução é insuficiente. Estes representam um pouco 
mais de um quarto (26,57%) dos estudantes (INEP, 2004, 
p.12).  

 

 Com a separação, este abismo qualitativo ficou bem mais evidenciado 

em sala-de-aula pelo desnível dos alunos que chegam com o ensino médio 

completo provenientes de várias escolas da rede sem que haja espaço para 

um nivelamento dos conhecimentos. A justificativa que serve de base para a 

separação pressupõe que todos os alunos provenientes do ensino básico já 



 

dominam os conhecimentos necessários para ingressar no mundo do trabalho, 

ou melhor, para ingressar nos cursos técnicos que têm por objetivo uma 

formação focada diretamente numa habilitação do mercado. Se isto é verdade 

para o norte econômico, o sul ainda tem muitos entraves para enfrentar antes 

de pressupor tamanha homogeneidade. Vejamos o que dizem os nossos 

sujeitos. 

Dentre os aspectos negativos apontados pelos sujeitos podemos citar o 

desnível no embasamento teórico dos alunos que concluíram o Ensino Médio 

em escolas públicas estaduais quando comparado àqueles do CEFET e de 

escolas particulares, como um dos mais graves. Em decorrência desta 

defasagem, os professores das matérias técnicas são forçados a suprir as 

lacunas teóricas durante suas aulas. Sendo assim, informalmente e até mesmo 

naturalmente, o ensino propedêutico insiste em permanecer junto ao técnico no 

chão de escola, na sala de aula.  

 Na nossa opinião, o ensino propedêutico permanece, porém de forma 

“capenga”, pois um professor da área técnica com a carga horária concebida 

para este fim prático, obviamente terá que imprensar alguns conhecimentos a 

fim de que os alunos acompanhem o assunto. Em termos de barateamento de 

custos, sai ganhando o governo e perdendo os alunos, pois um único 

profissional, dentro da mesma carga horária, faz as vezes do teórico e do 

prático. E a qualidade fica a desejar, conforme o depoimento colocado logo a 

seguir. 

 
“(...) Também foi trágica essa coisa aluno vir com o 2º grau completo. Ele 

vem com um 2º grau tradicional, ele vem com um 2º grau de diversas 

escolas, de diversos níveis, tanto ele vem de um colégio considerado da 



 

melhor qualidade, que tem o ensino com um colégio como o Santa Maria, 

com um colégio Boa Viagem, como ele também vem de uma escola 

pública cheia de deficiências e defasagens. Resultado, esse aluno chega 

à sala de aula, essa sala de aula é completamente desnivelada, e na hora 

que eu como professora de ensino técnico começo a ministrar um assunto 

puramente técnico que requer o conhecimento de 2º grau, eu percebo de 

imediato que só 10% ou 15% da turma domina o que eu quero, 

conhecimento básico que deveria ter. E eu tenho que parar minha 

explicação técnica pra dar a ele o conhecimento básico que ele 

precisa para ele poder assimilar minha informação técnica se não eu 

não saio do lugar. E isso é uma grita geral, todos os professores da 

área técnica estão dando aula de matemática, de física, de biologia, 

de química, porque precisa-se da informação. Matemática nem se 

fala. porque o aluno precisa dessa informação. Quando o aluno tinha 

um curso médio junto com o profissionalizante na Escola, era muito bom, 

porque a gente tinha a preocupação de dizer pro professor de matemática 

o que é que nós do curso de Edificações precisávamos que esse aluno de 

matemática soubesse...” (COORD 2). 

 
 

 Na fala dos sujeitos abaixo, observamos que o ensino integrado 

possibilitava o nivelamento entre os alunos na medida em que desde a 1ª série 

do Ensino Médio as defasagens de conhecimento eram trabalhadas a fim de 

que os alunos acompanhassem as disciplinas técnicas. Esta dificuldade 

enfrentada na prática, pela maioria dos professores, é um dos fatores que mais 

contribui para sua rejeição à separação, além de desenvolver um sentimento 

de perda em termos da qualidade do ensino no CEFETPE. 

 



 

“Nesse aspecto eu acho que a escola perdeu muito porque quando existia 

um curso só, ele já ia preparando o aluno desde o início com aquelas... 

toda parte básica já era fundamentada pro que vinha a seguir, e da forma 

como foi depois dividido, às vezes falta muita disciplina básica do 

profissional. Tá faltando, aí chega lá na frente, tem muita gente que não 

tem aquele embasamento que deveria ter, eu acho que não foi uma boa 

não, como era antes era mais ...” (GERENTE 1). 

 
 
 Dentro desta mesma linha de pensamento, o COORDENADOR 8 

ressalta o sentido de complementaridade que existia no antigo modelo, onde o 

ensino propedêutico (teórico) era colocado em função do técnico (prático): 

 
“(...) quando nós tínhamos um currículo integrado, a formação 

propedêutica, isso facilitava a gente direcionar alguns conteúdos de 

acordo com a qualificação profissional. Ensino médio é generalista, ele 

não define nenhuma qualificação profissional. Sendo o ensino médio 

integrado com a educação profissional então havia chance da gente 

colocar o ensino médio a nosso interesse. A gente ditava os conteúdos 

específicos que era do nosso interesse para o conteúdo do ensino médio” 

(COORD 8). 

 
 
 Percebemos pela fala dos sujeitos que esta separação foi 

contraproducente tanto para os alunos como para os professores. De qualquer 

maneira, a base teórica tem que ser suprida, ou seja, a carga horária prevista 

apenas para as matérias técnicas precisa ser “achatada” para suprir o 

embasamento teórico defasado. A separação tem significado uma perda na 

qualidade do ensino profissional que em nome de uma política de horizontes 



 

estreitos, voltada para o custo-benefício, justificou-se o aligeiramento dos 

cursos como a única saída para atingir as metas acordadas com as agências 

internacionais. 

Os problemas enfrentados pelos docentes do CEFETPE com o desnível 

dos alunos são mais um reflexo da atitude dos nossos fazedores de políticas 

que não levam em consideração os reclamos dos profissionais com relação à 

falência do nosso ensino público. Segundo Ferreti (1997), 

(...) vários estudos sobre cuja seriedade não cabe questionar, já 
vêm, há décadas, denunciando a falência de nosso ensino 
público e reclamando providências, duas das quais – as 
referentes ao montante das verbas destinadas à educação e as 
direcionadas à formação dos professores – apesar de 
reiteradas, não foram seriamente consideradas, pelo menos na 
última década (p. 245). 

 
Levando em consideração a “grita geral” dos professores quanto ao 

baixo nível do alunado que ingressa nos cursos técnicos, retomamos os dados 

da avaliação do INEP (2004) sobre o desempenho dos alunos da 3ª série do 

ensino médio em Língua Portuguesa e Matemática, a fim de termos uma idéia 

mais exata da defasagem de conhecimento entre os alunos que freqüentam a 

rede privada e a pública. Quem são os alunos em estágio “muito crítico” e 

“crítico”? 

 
Algumas características dos alunos brasileiros ajudam a 
entender o problema. Os estudantes de desempenho “muito 
crítico”, em sua maioria, 76%, estão matriculados no ensino 
noturno, 96% em escolas públicas, 48% conciliam trabalho e 
estudo e 84% têm idade acima da considerada ideal para a 
série. São filhos de mães com baixa escolaridade. O perfil dos 
estudantes com desempenho “adequado” é quase o oposto. A 
maioria, 76%, estuda na rede privada de ensino, 89% 
freqüentam aulas no período diurno, 87% somente estudam e 
84% não apresentam distorção idade/série. São filhos de mães 
de maior escolaridade: 80% delas têm, no mínimo, o ensino 
médio. O ensino é mais ineficaz justamente para os estudantes 
mais carentes (INEP, 2004, p. 8). 
 



 

 
 Se o seqüenciamento do ensino técnico trouxe problemas de 

nivelamento; ele também prejudicou o aluno carente que para ingressar no 

mercado de trabalho tem sua formação profissional acrescida em um ano (no 

mínimo): três anos do ensino médio seguidos de dois anos do técnico. São 

exigidos ao menos cinco anos, quando comparados com os quatro anos da 

formação conjugada técnico-propedêutica. 

 
“Essa do nivelamento é a mais agravante. Um outro aspecto também é 

que prolongou-se o tempo para adquirir a formação. Antes ele teria em 4 

anos, ele teria a o ensino médio com a qualificação profissional. Hoje ele 

tem que somar aos 3 anos do ensino médio mais 2 anos. Acho que isso 

foi o que mais atingiu ele. No mais existe sempre aquela idéia 

conservadora, pra vencer alguns paradigmas é difícil, então qualquer 

mudança gera conflito, gera... então é o que ocorre é isso aí, é a quebra 

de paradigma mesmo. Os alunos eles ficam assim... aquele vínculo... e 

também”(COORD 8). 

 
 

O acréscimo no tempo de conclusão do nível técnico inquieta Oliveira 

(2001a) pelo fato da clientela das escolas públicas de ensino médio ser 

majoritariamente trabalhadores e freqüentarem, em sua maioria, o curso 

noturno. Para ele, isto evidencia que “dificilmente ocorrerá destes indivíduos 

disporem da possibilidade física e material para aglutinar novas formações no 

seu currículo” (p. 264). Para este autor, os dados do INEP (1999) confirmam 

sua suposição: 

 
Segundo o Informe do INEP (INEP, 1999), dos 6.968.531 
alunos matriculados neste nível de ensino no ano de 1998, 
54,7% estavam assistindo aulas no horário noturno; [...] embora 



 

houvesse o caso da região Norte, que apresentava o índice de 
60,85% de matrículas neste mesmo horário. Ainda de acordo 
com os dados do INEP, do conjunto de alunos matriculados no 
ensino noturno profissionalizante, aproximadamente 66% têm 
renda familiar de até seis salários mínimos, enquanto 
prevalecia no ensino diurno e acadêmico a maior concentração 
de alunos com renda familiar superior a seis salários mínimos. 
Quanto aos estudantes que conciliavam o estudo com o 
trabalho remunerado, verificou-se que o índice chegava a 60%, 
atingindo 72%, quando a amostra restringia-se aos alunos 
matriculados no ensino noturno (OLIVEIRA, 2001a, p. 265). 
 

 
Tomando por base os dados acima, para este pesquisador, a opção 

oferecida pela legislação de cursar o ensino médio e técnico ao mesmo tempo, 

porém em turnos diferentes, ou seja, concomitantemente, torna-se 

“extremamente distante das condições reais de existência dos estudantes das 

escolas públicas” (ibid, p. 265-266), pela urgência destes alunos inserirem-se 

no mercado de trabalho. Para Oliveira, algum tipo de formação profissional 

torna-se imprescindível a fim de que estes alunos, ainda que precariamente, 

consigam exercer uma atividade remunerada. Sendo assim, na sua opinião, 

com 

 
a desarticulação da formação geral da profissionalizante, a 
dicotomia educacional não só é retomada como, ao mesmo 
tempo, reforçada. Além de esvaziar-se a formação profissional, 
aumentam-se os limites de ingresso aos cursos de ensino 
superior para os setores que são obrigados a inserirem-se 
precocemente no mercado de trabalho (p. 266). 
 

 
 Diante do exposto, concluímos que o distanciamento do discurso legal 

da realidade deve-se, em grande parte, à negligência dos nossos fazedores de 

política com relação aos reclamos daqueles que fazem o dia-a-dia da escola. 

 No item seguinte iremos abordar as posições daqueles que concordam 

com a separação e que apontam os seus benefícios. 

 



 

4.3. Posições discordantes, alguns benefícios da separação 
 
 

Apesar daqueles que se opõem à separação constituírem uma grande 

maioria, encontramos entre os nossos sujeitos aqueles que concordam com a 

reestruturação do ensino profissional, da maneira como foi feita, diante do atual 

cenário sócio-político-econômico. Para a PEDAGOGA 1, o ensino propedêutico 

já teve seu momento histórico quando da lei nº 5.692/71. Ela concorda que o 

aluno ao cursar os três anos do ensino médio bem trabalhados tem condições 

de escolher seu caminho, seja horizontalmente ou verticalmente. Este sujeito 

atribui a reação negativa dos funcionários e docentes do CEFETPE à falta de 

estrutura da unidade na implementação da reforma, levando as pessoas a uma 

nostalgia com relação ao modelo antigo para o qual a escola estava 

estruturada. 

 
“A minha visão frente à separação do propedêutico do profissional, acho 

que ela está pertinente, apesar de algumas dificuldades que a gente 

atravessa. Pertinente porquê? Porque diante do cenário, do panorama 

nacional e também internacional, que vêm indicações de ordem 

econômica, política e social, exigências do nosso mundo 

contemporâneo, não dava mais pra gente tratar de uma formação 

técnica ligada à formação geral como formação específica. E aí o que 

é que aconteceu. Nós formamos muito bem o geral. Nossos alunos 

saiam muito mais em quantidade. Não é que não deva, mas nós 

tínhamos muito mais a saída dos nossos alunos pra universidade do 

que para o mercado da área da qual aquele aluno se candidatou 

dentro do CEFET pra exercer aquela profissão. Então não é que não 

deva, não sei se tá bem claro isso, mas o propedêutico teve o seu 

momento histórico dentro da educação brasileira que foi justamente a 



 

5692/71, a LDB anterior a essa e que tinha uma finalidade. A 

finalidade hoje é outra. Esse é um ponto. Então eu sou a favor da 

separação por conta de questões contemporâneas e acho que o 

aluno de fato se ele tem 3 anos merecidamente bem trabalhados no 

ensino médio, ele tem condição de ter uma formação geral sólida, e 

escolher posteriormente, se horizontalmente ou verticalmente ele 

prosseguirá os seus estudos. Você sabe que não foi muito bem aceita 

essa separação pelos docentes principalmente do ensino técnico e do 

ensino da formação geral como um todo dentro dos CEFETs. Eu como 

pedagoga não vejo a celeuma ainda não. Como nós ainda não temos 

a estrutura, e aí nós voltamos nostalgicamente relembrando um 

passado de que nós tínhamos uma formação sólida tanto do técnico 

como da formação geral e a gente não concebe muito uma separação 

por conta de uma estrutura que ela não está existindo ainda dentro da 

unidade”  (PEDAGOGA 1). 

 
 

A ótica deste sujeito com relação à separação merece nossos 

esclarecimentos. Este sujeito talvez não perceba que a celeuma da separação 

deve-se, dentre outros fatos, à segmentação da formação profissional da 

formação geral. Em outras palavras, a depoente não consegue visualizar que 

está no espírito desta reforma a continuidade de uma dualidade estrutural no 

nosso sistema educacional, o qual reserva para alguns setores da sociedade 

uma formação mais ampla que apenas aquela exigida para o desempenho de 

uma ação específica no local de trabalho.  

Apesar da separação trazer à tona tantas polêmicas, transtornos e 

opiniões diferenciadas, um dos nossos sujeitos observou que a separação 

beneficiou os alunos que verdadeiramente precisavam do ensino técnico como 



 

meio de vida, mas não conseguiam competir com aqueles das classes mais 

abastadas que freqüentavam o CEFETPE como porta de entrada para o 

vestibular. Na opinião do COORDENADOR 8, o CEFETPE está mais próximo 

dos seus objetivos apesar de não ter se preparado para a mudança. No 

entanto, este sujeito reconhece que a questão do nivelamento é bastante 

pertinente, pois os alunos, em sua maioria oriundos de escolas públicas, 

apresentam dificuldades no acompanhamento das disciplinas técnicas que 

exigem uma boa base teórica na sua formação. Desta forma, apesar da 

separação ter beneficiado o ingresso do aluno de poder aquisitivo mais baixo, 

faz-se necessária a implementação dos cursos de nivelamento, ou um 

repensar geral na qualidade do ensino público, questão que extrapola esta 

pesquisa, mas deixa registrado um problema nacional bastante conhecido, 

porém pouco ou quase nunca devidamente enfrentado. 

 
“A separação do ensino técnico do propedêutico trouxe vantagem no ponto 

de vista da evasão porque nós antes tínhamos um aluno quando concluía 

a carga horária correspondente ao ensino médio, então ele passava no 

vestibular, e esse aluno abandonava a escola e a gente que trabalhava 

com a educação profissional, geralmente trabalhava com turmas muito 

reduzidas. Hoje, com a separação, nós temos na educação profissional, 

casa cheia. Então isso aí eu acho que trouxe benefício nesse sentido, de 

reduzir a evasão do aluno da escola para com a educação profissional que 

no meu entender é o objetivo principal da instituição. Por outro lado, 

vieram as conseqüências, a questão do nivelamento...” (COORD 8). 

 



 

“Eu acho que a escola está mais próxima dos seus objetivos. Talvez ela 

não tenha se preparado para essa mudança. Mas do ponto de vista do 

acesso, hoje na educação profissional, a quantidade é maior” (COORD 8). 

 
 

Ainda segundo este mesmo coordenador, a separação abriu espaço 

para uma nova clientela, mais madura, como: bancários, comerciários, 

militares, etc. Apesar de não se poder negar a problemática do nivelamento, a 

separação beneficiou uma camada de profissionais que verdadeiramente 

precisa de uma habilitação técnica quando comparado com aqueles para quem 

esta formação era indiferente. 

“(...) Hoje, com a separação do ensino propedêutico da educação 

profissional, nós sofremos com o nivelamento porque a clientela mudou. 

Antes o comerciário, o bancário, o militar, que queria entrar na escola não 

tinha acesso porque ele tinha que competir com os alunos que queriam 

entrar no EM. Mas hoje, a gente já percebe, tanto a faixa etária aumentou 

como as pessoas que hoje procuram a escola já têm um objetivo definido 

que é ter a educação profissional naquela especialidade que ele pretende, 

e não ter um ensino médio vinculado a uma profissão. Para muitos, tanto 

faz com tanto fez” (COORD 8). 

 

Segundo o COORDENADOR 5, uma parcela deste alunado 

aparentemente beneficiado são alunos que não conseguiram passar nos 

vestibulares e buscam o ensino técnico da escola, bem diferente daqueles que 

só buscavam a escola para garantir uma vaga na universidade. 

 
“Eu particularmente não achei uma situação muito boa até porque eu fui da 

época do ensino conjugado, profissional com propedêutico, porém precisa-



 

se avançar. Mas hoje o que eu vejo em termos de realidade, é o ensino 

médio enfraquecido e o ensino profissional também enfraquecido. Hoje a 

gente vê que praticamente com esse processo de seleção, a qualidade 

dos alunos que vêm entrando sendo muito aquém do que o CEFET outrora 

já teve. Esse pessoal passou por centos de vestibulares, não foi aprovado, 

e termina caindo aqui. Até porque quem já tem o segundo grau 

infelizmente dentro da cultura da gente, almeja a universidade, não o 

ensino técnico. E quando se tinha o curso concomitante, o aluno da 8ª 

série fazia questão de entrar aqui porque pelo menos saia daqui 

profissionalizad.” (COORD 5)38. 

 
 

 Com as considerações dos sujeitos acima a respeito da entrada de uma 

clientela de escolaridade inferior, estamos diante dos “dois lados de uma 

mesma moeda”. Enquanto a separação aumentou as chances das classes 

menos abastadas ingressarem no ensino técnico do CEFETPE, ao mesmo 

tempo reduziu as oportunidades para o ingresso desta no ensino médio. De 

qualquer maneira, os problemas advindos com o desnivelamento dos alunos 

sem sala de aula deixam dúvidas com relação à qualidade do ensino 

profissional. 

 As falas ao longo deste capítulo demonstram que, em sua maioria, os 

sujeitos entrevistados são pedagogicamente contra a separação. Seus 

depoimentos apontaram problemáticas variadas como:  

• grande desnível entre os alunos provenientes das escolas públicas 

comparados com aqueles alunos que fizeram o segundo grau no 

CEFETPE, ou em uma escola particular de qualidade;  

                                            
38 O coordenador utiliza o termo concomitante, mas na realidade ele quer dizer integrado.  



 

• muitos alunos ainda continuam cursando o ensino médio no CEFETPE 

como caminho para universidade, ou cursando ambos como uma forma de 

extrair o melhor que o setor público tem para oferecer em termos de 

educação teórica e prática; 

• os professores não participaram do planejamento da reforma e tiveram que 

se adaptar às novas diretrizes sem estarem convencidos da sua prática 

pedagógica; 

• a forma como o ensino profissional foi (des)estruturado implicou na perda 

de identidade da escola quando comparado ao modelo anterior. 

 

A separação foi recebida com bastante resistência pelos professores os 

quais sentiram-se forçados a se adaptar aos ditames legais, porém sem 

estarem convencidos do novo modelo pedagógico adotado. Um dos maiores 

problemas decorrentes da separação foi a questão do desnível dos alunos 

obrigando os professores das matérias técnicas a cobrirem as lacunas teóricas. 

Por outro lado, encontramos sujeitos que estão convencidos de que a 

separação foi uma medida coerente para a problemática que era vivenciada 

nas escolas federais com a ocupação das elites e a migração dos alunos para 

a universidade. Alguns sujeitos apontaram que a separação beneficiou os 

alunos que trabalham, os quais, no modelo anterior, não tinham condições de 

competir no exame de seleção com alunos provenientes das escolas privadas.  

Observamos também que a excelente reputação construída pela escola 

ao longo dos anos continua sendo um atrativo para os estudantes e 

profissionais, oriundos de quaisquer classes sociais, quando lhes convém. 

Além disto, os sujeitos estão politicamente conscientes com relação à origem 



 

da reforma e ao conchavo do governo com as agências internacionais, 

reforçando a tese de doutoramento de Oliveira (2001a), que através de análise 

documental constata a influência do pensamento destas agências, lideradas 

pelo Banco Mundial, pelo BID e pela CEPAL, nos rumos das nossas políticas 

para o ensino profissional. 

 Apesar do enfoque desta pesquisa residir nas implicações da reforma no 

ensino profissional do CEFETPE, o imbricamento deste com o ensino médio, 

na trama das problemáticas que surgiram ao longo deste traumático processo 

de mudanças dentro do CEFETPE, fez com que decidíssemos dedicar um item 

específico para registrar os aspectos mais relevantes apontados pelos nossos 

sujeitos com relação a esta modalidade de ensino. 

 
 

4.4. Com a separação, como ficou o ensino médio no CEFETPE? 
 
4.4.1. A nova legislação e o enfoque do trabalho no ensino médio 
 
 

 A pesquisadora Maria Sylvia Bueno (1998), em sua tese de 

doutoramento, O Salto na Escuridão: Pressupostos e Desdobramentos das 

Políticas Atuais para o Ensino Médio, que tem como preocupação central o 

desvelamento dos “pressupostos, implicações e desdobramentos das políticas 

delineadas para o ensino médio brasileiro, no limiar do terceiro milênio”, 

metaforiza a posição do ensino médio na constelação das políticas 

educacionais como uma “estrela fugidia”. Esta metáfora é justificada pela 

autora pelo fato do ensino médio ser um objeto expresso de uma política, ora 

assumindo um “status de privilégio” dentro da dualidade estrutural da nossa 

sociedade, vinculada aos interesses da classe dirigente, ora como salvadora da 



 

pátria no período desenvolvimentista com o advento da Lei nº 5.692/71; e 

agora, como o veículo do que esta autora chama de “salto para o futuro”, a 

serviço da sociedade do conhecimento, norteada pelas novas exigências do 

mundo do trabalho. 

 Sem termos a pretensão de nos adentrar na legislação que rege 

atualmente o ensino médio, tomaremos o enfoque dado ao trabalho como o 

aspecto mais relevante para o nosso estudo uma vez que ele mantém, se não 

integradas, ao menos atreladas e mutuamente dependentes, a educação geral 

e a formação profissional. 

 A fim de ilustramos nosso enfoque, destacamos abaixo alguns trechos 

da Resolução CNE/CEB Nº 3, de 26 de junho de 1998, a qual instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Para facilitar nossa 

visualização, grifaremos abaixo as partes mais relevantes. 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – 
DCNEM, estabelecidas nesta Resolução, se constituem num 
conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimentos a serem observados na 
organização pedagógica e curricular de cada unidade escolar 
integrante dos diversos sistemas de ensino, em atendimento ao 
que manda a lei, tendo em vista vincular a educação com o 
mundo do trabalho e a prática social, consolidando a 
preparação para o exercício da cidadania e propiciando 
preparação básica para o trabalho. (Art. 1º) 
 
(...) compreensão do significado das ciências, das letras e das 
artes e do processo de transformação da sociedade e da 
cultura, em especial as do Brasil, de modo a possuir as 
competências e habilidades necessárias ao exercício da 
cidadania e do trabalho (Art. 4, Inciso III) 
 
 (...) a característica do ensino escolar, tal como indicada no 
inciso anterior, amplia significativamente a responsabilidade da 
escola para a constituição de identidades que integram 
conhecimentos, competências e valores que permitam o 
exercício pleno da cidadania e a inserção flexível no mundo 
do trabalho. (Art. 8º, Inciso V) 
 

 



 

 No Parecer CNE/CEB nº 15/98, encontramos o trabalho como princípio 

organizador do currículo, impondo uma mudança na visão academicista da 

educação geral. O trabalho rompe as barreiras do ensino profissionalizante 

para também servir de norte para o ensino médio, uma vez que todos devem 

ser educados na perspectiva do trabalho. O trabalho então passa a ser 

 
(...) o contexto mais importante da experiência curricular no 
ensino médio, de acordo com as diretrizes traçadas pela LDB 
em seus artigos 35 e 36. O significado desse destaque deve ser 
devidamente considerado: na medida em que o ensino médio é 
parte integrante da educação básica e que o trabalho é 
princípio organizador do currículo, muda inteiramente a 
noção tradicional de educação geral acadêmica ou, melhor 
dito, academicista. O trabalho já não é mais limitado ao 
ensino profissionalizante. Muito ao contrário, a lei reconhece 
que nas sociedades contemporâneas todos, independentemente 
de sua origem ou destino sócio-profissional, devem ser 
educados na perspectiva do trabalho enquanto uma das 
principais atividades humanas, enquanto campo de preparação 
para escolhas profissionais futuras, enquanto espaço de 
exercício de cidadania, enquanto processo de produção de 
bens, serviços e conhecimentos com as tarefas laborais que 
lhes são próprias (CEB/CNE, 1998, p. 43 – grifos nossos). 
 

 
 Para que os princípios que regem o mundo do trabalho chegassem no 

chão das escolas, os documentos oficiais introduziram a dimensão das 

habilidades e das competências no ensino médio (Res. 3/98, Art, 4º, Inc. III), 

focando aquelas de caráter geral, ou melhor, as de cunho cognitivo e social. No 

entanto, Bueno (1998) tece uma crítica a esta nova orientação, pelo fato dela 

deixar para as escolas a missão 

quase impossível de identificar ‘conhecimentos, competências e 
habilidades de formação geral e de preparação para o trabalho’, 
que poderão ser objeto de aproveitamento de estudos em 
habilitações profissionais específicas (tarefa da escola média) e 
avaliar se já foram adquiridos no ensino médio, atestando o 
caráter profissionalizante das disciplinas e estudos que lhes 
deram suporte (tarefa das escolas e programas de formação 
profissional). 
 
Essa responsabilidade, além de exigir de equipes escolares 
imaginárias em conhecimento profundo dos fundamentos 



 

científicos e tecnológicos do processo produtivo como um todo e 
dos meandros mais sutis do mercado e da vida em sociedade, 
aliado a uma inusitada capacidade de prever o imprevisível, 
pressupõe uma perfeita articulação e sintonia entre os sistemas 
de ensino regular e de educação profissional. São 
complicadores que não podem ser perdidos de vista (p. 142). 
 

 
No CEFETPE, ao longo do seu processo de reforma, em momento 

algum estas dimensões foram trabalhadas ou introduzidas no ensino médio, 

apesar de previsto em lei. A introdução da noção de habilidades e 

competências foi experimentada nos cursos técnicos e tecnológicos, sobre as 

quais trataremos no Capitulo 5. Vejamos então como foi tratado o ensino médio 

no CEFETPE após a separação do técnico. 

 
4.4.2. A desvinculação do ensino médio do técnico no CEFETPE 
 

A reforma, através da exigência da separação, foi introduzida no ensino 

médio do CEFETPE da seguinte maneira, conforme descreve o DIRETOR 1: 

 

“(...) Isto aqui é matéria técnica, isso aqui é matéria geral (...)” (DIR 1). 

 

“(...) A escola precisava se estruturar melhor, tudo foi feito mas sem 

nenhuma estrutura. Laboratórios, tudo antigo, não houve nenhum 

investimento, nenhum. Nenhum investimento. A única mudança mesmo foi 

dizer: “isso aqui é matéria técnica, isso aqui é matéria de formação geral”. 

Nenhum computador, nada, nada novo...” (DIR 1). 

 
 

Os professores que anteriormente eram responsáveis pelas matérias 

gerais do ensino médio receberam os reflexos da desestruturação no sentido 

de que estes foram colocados à margem dentro do CEFETPE pelo fato do 



 

ensino tecnológico assumir o papel de protagonista de todo processo. Na 

verdade, o EM ficou “em vias de extinção”. Não houve nem tentativas de 

implementação das novas diretrizes; simplesmente separou e pronto.  

De acordo com o COORDENADOR 1, o descaso com o EM levou os 

professores a encontrarem saídas individuais para cada situação, cada um 

partiu para ministrar as aulas à sua maneira, gerando um transtorno do ponto 

de vista pedagógico. 

 
“Em relação aos professores do EM, eles não tiveram essa preparação 

para atuar nessa área, então não foi feito uma reciclagem nessa área do 

ponto de vista pedagógico, simplesmente jogou o EM na mão dos 

professores, cada um dava sua aula da sua maneira, sem tá preparado pra 

esse número de adolescentes que iria encontrar. Essa missão muito mais 

difícil. A reclamação é geral” (COORD 1). 

 
 

Se deparamo-nos com problemas do tipo que acabamos de abordar, o 

ensino médio do CEFETPE, segundo do DIRETOR 1, ficou em segundo plano, 

uma vez que os cursos tecnológicos passaram a ser a própria justificativa do 

novo status da instituição. A falta de planejamento e de estrutura refletiu-se de 

imediato na redistribuição dos professores. Segundo este sujeito, disciplinas 

como geografia, que eram oferecidas num único semestre ao longo do antigo 

curso técnico conjugado com o médio, passaram a ser exigidas nos três anos 

do EM. Por outro lado, o número de professores de matemática ficou excessivo 

para o corte na carga horária dos novos cursos técnicos. Então, enquanto uns 

professores tiveram sua carga horária acrescida, outros ficaram à “cata de 

aulas“ para ministrar. 



 

 
“(...) O ensino médio foi implantado mas nunca fizeram nada pelo EM. 

Apenas pensaram que era separar o técnico e não investiram em nada pro 

EM. Então nós fomos reduzindo as turmas porque no ensino técnico 

quando era com a cultura geral, nós tínhamos um semestre de geografia, 

um semestre de biologia, um semestre de história. E quando nós 

passamos pra o ensino médio, o EM tem durante 3 anos, todas essas 

disciplinas, então a defasagem de professores foi muito grande e isso 

ninguém viu quando separou. Então disse “separa”, tá aí a reforma em 

cima da cabeça da gente e agora te vira e acabou-se. Então hoje em dia 

nós temos muitos professores de disciplinas como matemática, e 

pouquíssimos de geografia que atende não só a EM, mas também a 

Turismo, e outros que precisam de geografia. E outros sem aula. Biologia 

é um caso” (DIR 1). 

 
 

 Além de problemas com a redistribuição dos professores, observa-se 

também a crescente perda de importância do EM desvinculado do técnico. Os 

investimentos, segundo o PROFESSOR 2, mesmo sendo insuficientes, 

buscavam atender às exigências dos cursos técnicos e tecnológicos. Enquanto 

a legislação limitava as vagas do EM em 50% do total do ensino regular no ano 

de 1997 (1050 vagas oferecidas), a direção do CEFETPE decidiu reduzir o 

número de vagas em 69,52% (Tabela 4). Legalmente, a direção poderia ter 

mantido 525 vagas para o EM, porém, estas foram limitadas em 320 (apenas 

30% do total de vagas). Na Tabela 5 abaixo observamos que, de acordo com o 

projeto apresentado pelo CEFETPE para concorrer às verbas do PROEP 

(Versão 2000), a projeção de vagas para o ensino médio apontava para sua 

possível extinção, de 320 vagas em 1998, para 80 em 2003. Na verdade, esta 



 

era uma estratégia imposta pelo próprio PROEP para concessão de recursos 

(MEC/SEMTEC/PROEP, 2003, p. 31). Por que razões a gestão da época iria 

dispender energia e investimento para um nível de ensino que iria ser extinto? 

No entanto, as pressões internas não permitiram que esta projeção 

fosse executada, estancando o reducionismo em 160 vagas. As últimas 

informações que temos é de que a Direção do CEFETPE pretende aumentar 

gradativamente a oferta do EM e para 2004 foram oferecidas 240 vagas. 

 
 

TABELA 5 
VAGAS PARA O ENSINO MÉDIO DE 1997 a 2003 

 1997 ANO 1 
1998 

ANO2 
1999 

ANO 3 
2000 

ANO 4 
2001 

ANO 5 
2002 

ANO 6 
2003 

VAGAS ENSINO 
MÉDIO – PROEP 

(PROJEÇÃO) 

-----  
320 

 
240 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

VAGAS 
OFERECIDAS 

   
320 

 
320 

 
240 

 
240 

 
160 

 
160 

Fonte: Elaboração própria a partir do projeto elaborado pelo CEFETPE para pleitear as 
verbas do PROEP e dos relatórios anuais de gestão 
 

 

A partir da decisão da diretoria da escola em seguir à risca o receituário 

“proepiano”, tomamos a fala do COORDENADOR 4 para entendermos o grau 

de descaso que o ensino médio passou a ter com a implantação da reforma. 

Segundo o referido sujeito, o EM desintegrado do técnico nunca foi de grande 

interesse para a escola e nasce como um filho bastardo frente aos cursos 

tecnológicos. Na verdade, a redução gradual de vagas tinha como objetivo 

transformar por decreto uma instituição de nível médio noutra de superior, e 

assim conferir-lhe um status no cenário nacional que justificasse maiores 

investimentos. Outro fator apontado por este sujeito, que demonstra a pequena 

relevância do ensino médio aos olhos dos gestores da época, era o fato deste 

nível não ter sido contemplado com uma gerência, refletindo o privilégio dos 



 

cargos na divisão do poder. Para este coordenador, a pouca assistência dada 

ao EM fez com que muitos professores migrassem para o técnico na 

perspectiva da sua possível extinção. A fala a seguir retrata bem o contexto 

político em que o ensino médio permaneceu na escola. 

 
“Mas, a escola na minha opinião, ela nunca assumiu, nunca foi uma 

vontade política, uma decisão política da escola, tá convicta disso, de 

assumir o ensino médio. O EM surge como um filho bastardo e os alunos, 

a gente teve aqui uma clientela de excelente qualidade, as nossas 

primeiras turmas, alunos excepcionais. Tanto é que, mesmo com toda 

deficiência da escola, a gente teve uma aprovação fenomenal no vestibular 

em cursos com ciência da Computação, em outros cursos não; Direito, por 

exemplo. Ela sempre foi forte na área de exatas. Não tinha uma tradição, 

pelo menos de corpo docente. Isso aqui é uma mostra do que acontece no 

Estado brasileiro, do clientelismo, sociologismo. Você tem muitos 

professores aqui de agrotécnicas que não fizeram concurso, professores 

que não vivenciavam a realidade de ensino médio voltado pro vestibular. E 

aí o ensino médio durante todo esse tempo, e a questão de você não ter 

uma gerência, também reflete um pouco disso. Você privilegiou os cargos 

na divisão do poder, as benesses do poder, e uma dessas benesses é a 

questão das gratificações, e o EM ficou relegado a último plano, 

marginalizado, ficou à margem da escola. Isso se reflete nos professores. 

A maioria dos professores migravam pra os cursos técnicos porque não se 

sabia nem se esses cursos médios perdurariam na escola. Então, afinal de 

contas, quem ficou no EM foram aquelas pessoas que vivenciavam o EM 

já com vínculos fora da escola, ou se identificavam com isso ou que se 

viram numa situação onde não encontravam espaço nos outros cursos 

técnicos. Desde da implantação do técnico, existia um projeto, que eu não 



 

sei falar muito bem dos pormenores desse acordo, questão do PROEP, 

mas que escola ficaria na obrigatoriedade de reduzir gradativamente a 

quantidade de turmas do EM. E os professores que trabalhavam no EM se 

viram na eminência de se ver sem turmas. É o que se observa hoje. A 

escola começou com 10 turmas, depois 8, e hoje nós temos no primeiro 

período 4 turmas apenas. Parece-me que isso foi revogado agora” 

(COORD 4). 

 
 

 O PROFESSOR 2 lamenta o fato da escola ter construído uma boa 

referência e com a reforma e as exigências impostas pelo PROEP desfez-se 

dela. 

“No princípio eu achei que a separação ia ser interessante. Primeiro 

porque os professores que dão aula no ensino médio são muito bons, 

então a gente tinha a oportunidade de ter um ensino de referência mesmo 

no CEFET. Só que a forma como foi tratada, até mesmo a questão de 

verba, não existia verba para alunos do EM, só pra técnicos e tecnólogos. 

E houve um certo descaso e até a vontade de certo modo da instituição, 

era de eliminar o EM. Então achei que isso foi ruim pra escola. A gente 

tinha uma referência boa e se desfez dela” (PROF 2). 

 
 

 A redução de vagas para o EM, na medida em que afunilou a entrada 

dos alunos, elitizou ainda mais a escola beneficiando as classes mais 

abastadas ou os alunos mais esforçados das classes menos favorecidas. 

Apesar de não termos dados estatísticos oficiais, os professores observam que 

uma parcela destes alunos cursa o EM tanto no CEFET como em escolas 

particulares, usufruindo do melhor que cada um sistema pode oferecer. Além 



 

do mais, as vagas para o ensino médio ficaram restritas ao período diurno 

(manhã e tarde), impossibilitando o aluno trabalhador de optar pelo EM no 

CEFETPE. Para o COORDENADOR 3, a elitização já era fato, no entanto, 

como havia maior número de vagas, os alunos carentes tinham vez. Agora a 

disputa ficou mais acirrada. 

 
“(...) mas como o número era muito maior de alunos por entrada, então os 

alunos carentes tinham vaga. Tinha aluno carente aqui que eu, como dou 

aula aqui há muito tempo, tinha os alunos que chegavam pro professor e 

diziam: “-Professor me dê um vale transporte pra eu voltar pra casa” 

...Hoje em dia, quem vai para a parada do ônibus vê os alunos chegando 

de motorista. Isso eu acho que elitizou muito e ao mesmo tempo porque só 

sobrou vagas pra os alunos elite. Poder aquisitivo, porque estudou em 

boas escolas, porque eu já fiz pesquisa aqui e nossos alunos são alunos 

do Salesiano, alunos do Santa Maria, alunos do Nóbrega. São alunos de 

escolas particulares caras, de bom nível, vamos dizer assim. Já fiz essa 

pesquisa” (COORD 3). 

 
 

Na fala do COORDENADOR 3 abaixo, entendemos que a elitização 

também gera uma outra problemática para o ensino médio, decorrente do fato 

dos alunos cursarem-no em duas escolas diferentes, ou seja, na rede particular 

e no CEFETPE. Quando eles concluem que o ensino na escola particular está 

melhor, eles deixam o CEFETPE e ficam só na particular. Esta certamente é 

uma das causas da evasão no ensino médio. Tal problemática ocorre pelo fato 

de algumas disciplinas oferecidas no CEFETPE ainda não contarem com um 

número de professores suficiente, levando algumas turmas a ficarem sem 

professor. Um outro fator que também contribui para isto são as greves na rede 



 

pública que dificultam a conclusão do ensino médio no prazo para a realização 

do vestibular. 

 
“Os dois, paralelo. E é por isso que a maior perda que está tendo o CEFET 

é isso. Porque o aluno faz fora e faz aqui dentro da escola. Faz dois ensino 

médio. Quando ele vê que aqui não está dando certo, ele se apega no 

outro” (COORD 3). 

 
 

 Através do acima exposto, concluímos que as maiores repercussões da 

reforma no ensino médio do CEFETPE foram: 

• a redução na oferta de vagas para o ensino médio de 69.52% quando a lei 

previa apenas 50%. Este corte inicial, juntamente com o projeto do PROEP 

que apresentou uma proposta de redução continuada no número de vagas, 

leva-nos a deduzir que a verdadeira intenção da escola era de extinguir o 

ensino médio;  

• como reflexo da falta de planejamento, atestamos o descaso com os 

professores que tiveram sua carga horária ora sobrecarregada, ora sem 

aulas. 

 Saindo da polêmica estrutural com a separação do técnico do 

propedêutico, entraremos no próximo capítulo na polêmica pedagógica, com a 

introdução do novo perfil para a educação profissional através do ensino 

modular e por competência. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5. POR MAIOR LABORALIDADE - PESQUISA DE 
MERCADO, MODULARIZAÇÃO, COMPETÊNCIA 
Novo perfil da educação profissional? 



 

 
 
 
 
 

Como encontrar um modelo de educação que efetivamente responda às 

necessidades do mercado? Será que a única função da educação profissional 

é desenvolver nos indivíduos a capacidade de sobreviver às transformações 

mercadológicas? O “deus mercado” colocou em xeque instituições de ensino 

profissional do mundo inteiro e se transformou no grande norteador das 

políticas educacionais, será este o seu papel? Por que este “deus”, nas últimas 

décadas, tem super valorizado a educação a ponto de transformá-la na 

salvação dos desempregados e excluídos dele mesmo? Seria o ensino por 

competência a mais nova fórmula mágica encontrada para responder às 

inúmeras exigências impostas pelo capital à educação profissional? 

Não são poucos os questionamentos em torno da qualidade, da 

eficiência e da produtividade da educação e da escola “a partir de conjeturas 

sobre a existência de inadequações entre as qualificações desenvolvidas e 

certificadas pelo sistema educacional e as novas competências que vêm sendo 

requeridas pela realidade atual do trabalho e da produção” (MACHADO, 2002, 

p. 97). No entanto, Machado aponta que tais questionamentos têm focalizado 

aspectos unilaterais da relação entre sistema educacional e sistema 

ocupacional. Via de regra, os chamados novos requerimentos educacionais e 

profissionais têm sido apresentados, de forma uníssona, como realidades 

dadas e inerentes à natureza das mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo 

na sociedade, atingindo os padrões da concorrência econômica e o 

funcionamento dos mercados de trabalho. Essa, no entanto, é uma visão 



 

determinista que escamoteia os sujeitos sociais reais das transformações em 

curso e que não problematiza as relações entre tais processos e as formas 

predominantes de uso social da força de trabalho. 

 Dentro desta visão determinista e ao mesmo tempo omissa aos 

distúrbios sociais decorrentes da reestruturação produtiva, o trabalhador, 

sujeito social imprescindível dentro deste processo, tem sido conduzido pelas 

forças ideológicas à sua total concordância e adaptabilidade a tais mudanças.  

Esta forma estreita de olhar a realidade a partir dos movimentos 

impostos pelo capital ao homem tem conduzido as políticas educacionais a 

tomar uma dimensão economicista e produtivista. Machado (ibid) chama 

atenção para o fato de que este viés econômico não tem se preocupado com a 

inserção de uma mão-de-obra verdadeiramente qualificada no mercado de 

trabalho, “mas primordialmente com o fomento de um determinado tipo de 

socialização para o trabalho, capaz de fazer a adaptação das pessoas ao 

quadro de incertezas e instabilidades decorrentes das transformações 

societárias correntes” (p. 98). 

A noção de competência foi institucionalizada no Brasil em consonância 

com esta visão economicista e produtivista por parte dos nossos formuladores 

de políticas educacionais, coniventes com todas as influências e pressões das 

agências multilaterais já mencionadas no decorrer desta pesquisa. 

“O termo competência tem sido utilizado para identificar, classificar e 

nomear capacidades pessoais de operacionalização e de efetivação eficiente 

desses recursos diante de situações concretas” (MACHADO, 2002, p. 94). Ao 

privilegiar a “ação”, tanto psicomotora como comportamental, a noção de 

competência foi adotada como a melhor resposta pedagógica do nosso ensino 



 

profissionalizante às transformações em curso. Laborabilidade, trabalhabilidade 

e flexibilidade passaram a ser o objetivo último e único do ensino profissional 

brasileiro, encontrando no rompimento da rigidez do currículo por conteúdos 

para a flexibilidade do ensino modular e por competência, a melhor saída para 

mantê-lo continuamente sintonizado com os avanços tecnológicos. 

A combinação dos jargões “saber fazer”, “saber ser”, “aprender a 

aprender” oriundos da pedagogia das competências, e dos já conhecidos 

“mantras” da Sociedade do Conhecimento - autonomia, flexibilidade, 

polivalência, participatividade, qualidade, etc. – compuseram a “química” 

ideológica do discurso que fundamentou a nova legislação da educação 

profissional. 

Na realidade, a educação profissional brasileira seguiu o curso das 

tendências mundiais para esta modalidade de ensino, enquanto meio de 

experimentação e difusão dos novos modelos pedagógicos, por esta não 

carregar a tradição da transmissão de um patrimônio cultural (TANGUY, 2003, 

p. 51). 

(...) De fato, esse ensino serviu de meio à experimentação e à 
difusão de idéias e de técnicas que foram em seguida 
estendidas a todos os graus e ciclos de ensino sob formas 
variadas. Assim, a configuração das noções organizadoras 
desse modelo pedagógico – objetivos, competências, saber, 
savoir faire, projeto, contrato – encontra sua expressão 
completa no ensino técnico e profissionalizante, em que a 
centralização sobre as aprendizagens e sobre sua avaliação 
nas tarefas dadas não é disputada pela força de uma tradição 
centrada sobre a transmissão de um patrimônio cultural.  

 

Procuraremos, neste capítulo, contextualizar a noção de competência 

dentro das instabilidades do atual momento sócio-econômico, mostrar o 

pensamento do governo brasileiro no que tange a este novo perfil de 

trabalhador e as ações tomadas para implementar o currículo por 



 

competências. Aqui também analisaremos a experiência da introdução das 

novas diretrizes curriculares no CEFETPE através da fala dos sujeitos 

entrevistados.  

 
 
5.1. A noção de competência em tempos de instabilidade 

 

A crescente importância dada à noção de competências conduzindo à 

sua institucionalização através de políticas públicas para o ensino profissional 

respalda-se nas transformações societárias mais amplas em curso. Esta 

tendência faz parte de um processo de homogeneização ideológica mundial o 

qual se propõe a “dar respostas universais para problemas, que aparentemente 

são gerais, mas que fundamentalmente diferem à medida que se percebe que 

eles atingem diversamente as classes sociais, os países, as instituições, os 

gêneros, as etnias e as faixas etárias” (MACHADO, 2002, p. 94). 

Este contexto instável, dinâmico e imprevisível, como descreve muito 

bem Machado, regido para atender aos interesses do capital, cria mais uma 

vez um ambiente favorável à moldagem do comportamento humano, a ponto 

de limitar os horizontes das pessoas a intenções meramente reativas em prol 

do que hoje se entende por “manter-se competitivo” no mercado de trabalho.  

A atitude “competitiva” entre indivíduos, entre empresas, entre nações, 

entre mundos, classes, gêneros, raças, passou a reger uma nova ordem, 

impondo saídas e caminhos incertos a todos os sujeitos envolvidos. 

Na tentativa de conviver com as incertezas, o mundo empresarial 

francês introduziu no seu discurso a noção de competência nos anos 80. 

Noção esta ainda imprecisa quando comparada ao conceito de qualificação, 

pois é “marcada política e ideologicamente por sua origem, e da qual está 



 

totalmente ausente a idéia de relação social, que define o conceito de 

qualificação” (HIRATA, 1994, p. 132). 

O mundo empresarial, pelo seu papel dentro da ciranda mercadológica, 

foi o primeiro a introduzir a gestão das competências individuais nos países 

centrais. A institucionalização deste tipo de gestão como parte das novas 

estratégias de modernização gerencial, segundo Machado (2002, p. 96), “tem 

como fundamento básico a implicação subjetiva, ativa, produtiva e resolutiva do 

trabalhador nas atividades de trabalho”. Para esta autora, 

 
Esse processo envolve dois movimentos articulados: a) a 
formalização de valores e de normas alicerçados na noção de 
competências individuais tendo em vista a adoção e a 
estabilização de novas formas de regulação das relações de 
trabalho e de organização social, e b) a busca de legitimação 
social desses valores e normas. 
Essas novas formas de regulação, além de buscar responder 
às novas condições de utilização do trabalho, surgidas com a 
mundialização do capital, com as mudanças na base técnica e 
material da produção social e com a redefinição do conceito de 
produtividade do trabalho, objetivam, ainda, responder às 
expectativas sociais frustradas pela incapacidade dos sistemas 
produtivos de absorver as demandas dos indivíduos de 
inserção no mercado de trabalho. Neste sentido, elas visam 
estabelecer novos conformismos sociais, capazes de levá-los à 
resignação e à aceitação, como inevitáveis, de situações tais 
como a precariedade do trabalho, a incerteza do futuro 
profissional e a individualização da responsabilidade com 
relação à sobrevivência no mercado de trabalho (ibid). 

 

Seguindo a lógica desta autora, observa-se que a lenta absorção dos 

valores que envolvem este novo modelo de gestão tem motivado a planificação 

da escala hierárquica dentro das empresas, ao mesmo tempo em que cresce a 

responsabilidade de cada trabalhador individualmente pelas metas a serem 

alcançadas. Os trabalhadores são convocados a assumir funções múltiplas que 

não se limitam apenas ao “saber fazer”, como extensão da máquina, mas a um 

“saber fazer” que interage com todas as interfaces do processo de forma 



 

participativa. Longe de um “gorila amestrado”, o funcionário é convidado a 

“colaborar” com uma grande equipe, consciente e responsável pelos resultados 

a serem obtidos.  

 Dentro desta nova disposição empresarial cresce a importância do 

trabalho subjetivo exigindo também um novo “saber ser” que valoriza 

características psico-afetivas, dentre elas, a capacidade de trabalhar em 

equipe, comunicar-se, comportar-se e vestir-se adequadamente, perceber sua 

imagem como uma extensão da imagem da empresa, iniciativa, dinamicidade 

para resolver problemas, liderança, espírito empreendedor, ver todos como 

clientes sejam internos ou externos, etc. Tudo para proteger a imagem dos 

produtos e serviços da empresa vinculados à sua própria auto-imagem. 

Concordamos com Roggero (2003) quando ressalta que a valorização deste 

conjunto de valores subjetivos é um engodo na medida em que eles, 

aparentemente, fazem o trabalhador se sentir parte do processo; eles, na 

realidade, são estratégias para moldar mais uma vez o comportamento do 

trabalhador e transformá-lo em mais uma mercadoria. 

 
Ao tornar-se extensão da empresa e incorporar as 
características voltadas às estratégias mercadológicas de 
distribuição dos produtos, o trabalhador torna-se parte do 
produto, torna-se mercadoria. Sendo assim, revela-se o engodo 
da possibilidade que as chamadas novas técnicas de 
organização do trabalho abririam ao trabalhador no sentido de 
sua interferência e participação. Estas já estão, de antemão, 
moldadas, portanto não se referem a uma subjetividade  
livre, mas à sua negação (p. 21). 

 

 

Toda esta transformação pode parecer um avanço das relações patrão-

empregado, no entanto, elas apesar de serem aparentemente mais 

humanizadas, estão contextualizadas num momento histórico onde a 



 

 
(...) ameaça de desemprego mantém os salários dos 
empregados em baixa, enquanto seu trabalho é intensificado e 
as empresas investem na automação da produção. Os 
desempregados, por sua vez, dedicam-se à incorporação dos 
padrões ditados pela mídia e vão buscando formas alternativas 
de subsistência, na expectativa de serem reabsorvidos pelo 
mercado de trabalho, uma vez que dêem conta das demandas 
de (re)qualificação (ROGGERO, 2003, p. 21). 
 
 

Este cenário instável explica o “culto” à flexibilidade. Flexibilidade para 

ficar desempregado, para se auto-empregar, para se submeter a trabalhos 

precários, para “se virar” de qualquer forma. Conforme Tanguy, a busca pela 

flexibilidade, além de estar vinculada à contração maciça dos empregos 

através do avanço da tecnologia, está ligada à decadência das organizações 

profissionais e políticas dos assalariados, em especial dos sindicatos. 

 
La utilización de esta noción de competencia en el mundo de 
las empresas se efectúa correlativamente com la 
implementación de políticas de empleo orientadas a la 
búsqueda de flexibilidad y políticas de cambio de la 
organización del trabajo o de la gestión del personal, políticas 
que a su vez se inscrivem en um contexto marcado por una 
contracción masiva de los empleos, cambios acelerados de las 
tecnologias de producción y procesamiento de la información, 
una mayor competencia en los mercados, y también una 
decadencia de las organizaciones profesionales y políticas de 
los asalariados, de los sindicatos especialmente, cuya 
representatividad se estima en un 10% en Francia (5% en el 
sector privado) (TANGUY, 2001, p. 2). 

 

 

O conceito de competência resguarda uma ligação intrínseca com a 

ideologia apregoada pelo capital para a crise do emprego através do conceito 

de empregabilidade39, retirando do Estado a obrigação de criar políticas 

públicas voltadas para a criação de novos postos de trabalho e de ações 

                                            
39 Os textos oficiais que tratam da reforma optam por utilizar o conceito de empregabilidade na 

forma de trabalhabilidade e laborabilidade, na intenção de desvincular a idéia de manter-se 
trabalhando no mercado, da idéia de ter um emprego, já que este remonta a formalidades 
trabalhistas cada vez em menor número. 



 

sociais consistentes oportunizando iguais condições de competitividade para 

todos através de uma educação pública de qualidade. 

Muito pelo contrário, a empregabilidade devolve para os indivíduos, que 

nunca receberam condições de disputar em igualdade dentro deste mesmo 

mercado, a responsabilidade pelo seu sucesso profissional, pois a partir do 

momento que a empregabilidade é entendida como a capacidade do indivíduo 

manter-se continuamente atualizado com as tendências mercadológicas, não 

importando as transformações advindas do processo de produção, ela coloca 

as pessoas como as responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso na selva 

competitiva onde só os melhores sobreviverão. A falta de oportunidades em 

encontrar um emprego passa a ser justificada pela desqualificação do indivíduo 

em termos educacionais. A fim de solucionar esta questão, o capital recorre ao 

conceito de competências como a solução para a incompetência do ensino 

tradicional em formar para o mercado. 

O capital, que desde o processo de industrialização vem moldando o 

comportamento humano, ao exigir agora um profissional competente, 

conseguiu mais do que nunca talhar este trabalhador para atender às 

necessidades mercadológicas de forma funcional e ainda criar a ilusão de que 

o trabalhador é seu parceiro na empreitada por maiores taxas de lucro. 

 
Embora o conceito fundamental que direciona as discussões 
sobre a relação emprego versus desemprego seja o de 
empregabilidade, o conceito de competência também está 
presente nesta discussão. Na prática, o primeiro carrega a idéia 
de um possível movimento (tornar-se empregado) e o segundo 
institui condicionantes para que a empregabilidade possa se 
realizar. Ou seja, a possibilidade de empregar-se não decorre 
apenas de qualificações disponíveis pelo cidadão, ele deve ter 
aquelas competências que interessam ao patrão. O capital, 
neste momento, tornou-se efetivamente capaz de impor um 
modelo de trabalhador segundo seu desejo (OLIVEIRA, R., 
2003, p. 36). 



 

 
 

 Para Frigotto (1999), em face da reestruturação produtiva e todas as 

circunstâncias sociais decorrentes dela se impor como “irreversível”, 

(...) a escola e as instituições de formação técnico-profissional 
necessitam ajustar-se. Esse ajuste postula uma educação e 
formação profissional que gere um "novo trabalhador" - flexível, 
polivalente e moldado para a competitividade. Cabe à escola e 
aos centros de formação profissional, nessa perspectiva, 
desenvolver um "banco" variado de competências e de 
habilidades gerais, específicas e de gestão. Diante das 
mudanças no mundo do trabalho, mormente da crise estrutural 
do emprego, já não se pensa em "formar para o posto de 
trabalho", mas formar para a "empregabilidade" (1999, p. 31 - 
grifos no original). 

 
 

Esta corrente de mudanças chegou à escola exigindo ajustes, como 

assinala Frigotto, questionando o ensino excessivamente teórico e 

pressionando por uma alternativa nova que acompanhasse o mundo do 

trabalho. A pedagogia da competência surge como uma receita “mágica” para 

servir de ponte entre a formação e o mercado de trabalho. 

Então, qual o real poder desta nova ordem “mágica” para a educação? 

Apesar do significado de competência abranger múltiplos sentidos, 

vamos tomar por base aquele mais aceito no mundo educacional através da 

definição de Perrenoud, uma das maiores referências na área, como sendo 

uma 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 
situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a 
eles. Para enfrentar uma situação da melhor maneira possível, 
deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários 
recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os 
conhecimentos (PERRENOUD, 1999, p. 7-grifos no original). 

 
 
 
 
 
 



 

Para Kuenzer (2003a), competência pode ser compreendida como 

 
a capacidade de agir, em situações previstas e não previstas, 
com rapidez e eficiência, articulando conhecimentos tácitos e 
científicos a experiências de vida e laborais vivenciadas ao 
longo das histórias de vida (...) vinculada à idéia de solucionar 
problemas, mobilizando conhecimentos de forma 
transdisciplinar a comportamentos e habilidades psicofísicas, e 
transferindo-os para novas situações; supõe, portanto, a 
capacidade de atuar mobilizando conhecimentos. (p. 17) 

 
 
 Perrenoud diferencia competência de conhecimento. Para ele, ações 

como: 

• analisar um texto e reconstituir as intenções do autor; 

• traduzir de uma língua para outra; 

• argumentar com a finalidade de convencer alguém cético ou 

um oponente; 

• construir uma hipótese e verificá-la; 

• identificar, enunciar e resolver um problema científico;  

• detectar uma falha no raciocínio de um interlocutor; 

• negociar e conduzir um projeto coletivo (1999, p. 8). 

são competências manifestadas e não conhecimentos propriamente ditos, 

apesar de mobilizar, utilizar e integrar conhecimentos. Por exemplo, um 

advogado detém o conhecimento da legislação, porém suas competências 

consistem em mobilizar estes conhecimentos para resolver as problemáticas 

que se apresentam no exercício da jurisprudência. Da mesma forma um 

médico que detém conhecimento de anatomia e diversas patologias precisa 

agir em situações adversas, desenvolver um trato próprio com os pacientes, a 

fim de extrair informações imprescindíveis para o ajuste da terapia mais 

adequada. 



 

 Acreditamos que a escola tem como pré-requisito básico transmitir o 

conhecimento socialmente construído nas diversas ramificações profissionais. 

O desenvolvimento de competências pela escola tem exigido pesquisas 

pedagógicas voltadas para construção de projetos e situações-problema; 

porém, é no mundo da prática que estas competências podem 

verdadeiramente ser otimizadas. Na nossa opinião, a escola precisa descobrir 

quais são os seus limites, ou melhor, qual é a sua melhor contribuição no que 

tange ao desenvolvimento de competências entre os alunos, a fim de 

equacionar uma proporção equilibrada entre conhecimento teórico e prático. 

Não podemos esperar que uma escola que ofereça excelência no ensino 

profissional por competência confunda-se com um centro de treinamento, nem 

tenha a pretensão de substituir aquilo que um estágio prático é capaz de 

oferecer. 

 A noção de competência surge com a proposta de atualizar/modificar a 

maneira de formar e aferir as capacidades dos indivíduos na relação educação-

trabalho, como alternativa para a tradicional classificação obtida através da 

qualificação dentro de um processo de formação teórico-prático, vinculado a 

uma certificação para a vida. Ramos (2002, p. 39) enumera três propósitos aos 

quais a noção de competência procura atender: 

(...) a) reordenar conceitualmente a compreensão da relação 
trabalho-educação, desviando o foco dos empregos, das 
ocupações e das tarefas para o trabalhador em suas 
implicações subjetivas com o trabalho; b) institucionalizar novas 
formas de educar/formar os trabalhadores e de gerir o trabalho 
internamente às organizações e no mercado de trabalho em 
geral, sob novos códigos profissionais em que figuram as 
relações contratuais, de carreira e de salário; c) formular 
padrões de identificação da capacidade real do trabalhador 
para determinada ocupação, de tal modo que possa haver 
mobilidade entre as diversas estruturas de emprego em nível 
nacional e, também, em nível regional (como entre os países da 
União Européia e do Mercosul). (grifos no original) 



 

 

 

 Para Ramos (2002, p. 60), o confronto entre os conceitos de qualificação 

e o de competência, “não implica defender uma oposição universal entre eles, 

mas alertar sobre uma tensão permanente que as une e as afasta 

dialeticamente”. Para esta autora, uma das visões que mais instiga a reflexão e 

a pesquisa é aquela que coloca em confronto as duas noções ao associar a 

qualificação ao regime taylorista-fordista dentro do mundo do trabalho estático, 

e a competência aos novos modelos de produção, carregando a idéia de 

dinamicidade e transformação. Desta forma, a qualificação e as categorias a 

ela associadas tenderiam a ser substituídas totalmente pela noção de 

competência. Uma nova visão que parece ser “compartilhada pelos 

empresários europeus e grupos envolvidos com as reestruturações 

administrativas, valendo-se dela para defender mudanças significativas na 

arquitetura social em que estão em jogo a formação, o controle do trabalho e 

as negociações coletivas de carreira e salários” (RAMOS, 2002, p. 60). 

 As mudanças sócio-político-econômicas num momento de instabilidade 

empregatícia em decorrência da crise estrutural do capital no século XXI 

colocam em xeque o conceito de qualificação, o qual remete-nos a um 

equilíbrio conquistado na época do taylorismo-fordismo onde a formação 

teórica tradicional para a aquisição de diplomas era pré-requisito para um 

espaço no mercado de trabalho. O enfrentamento desta instabilidade tem 

exigido que o indivíduo abandone a idéia de uma carreira linear e crescente 

para adaptar-se às opções de trabalho oferecidas, as quais exigem polivalência 

tanto para o rápido domínio de novas tecnologias e dos modelos de gestão, 



 

como também no desenvolvimento de um espírito empreendedor a fim de 

competir no livre mercado dos serviços. 

A lógica da competência na medida em que privilegia a ação, o “saber-

fazer”, atrela a importância do trabalhador na cadeia produtiva à sua 

capacidade de apresentar resultados ao encontrar soluções para as 

problemáticas que vão se apresentando. A valorização deste saber tácito tem 

modificado as rígidas estruturas hierárquicas dentro das empresas; porém em 

contrapartida, exige que cada trabalhador sinta-se individualmente responsável 

pelas metas a serem alcançadas, diminuindo a distância entre trabalhador e 

direção. 

Como nem todos que detêm diplomas e certificados estão 

verdadeiramente aptos a realizar ações que garantam a competitividade das 

empresas, a noção de competência enquanto vista como um conjunto de 

habilidades “em ação” e em constante processo de atualização constitui-se 

num importante artefato pedagógico e ideológico que subsidia a idéia de 

empregabilidade, devolvendo ao indivíduo a responsabilidade por se manter 

empregável a partir do desenvolvimento das suas competências, num 

momento em que se educa para o desemprego. 

 Para Oliveira, os conceitos de empregabilidade e competência 

redirecionam a educação para os interesses das elites empresariais. 

 
A utilização de conceitos novos, como o de empregabilidade e 
de competências, articulada a um referencial pedagógico que 
define um padrão singular de qualidade na educação, 
redirecionam a educação aos interesses diretos das elites 
empresariais que, sob a justificativa dos atuais requisitos da 
produção flexível, afirmam considerá-la o elemento basilar para 
a construção de uma economia com maior potencial de 
competitividade e produtividade (OLIVEIRA, R., 2003, p. 8) 

 



 

 

Olhando para a nossa realidade através das lentes que tentam explicar 

as mudanças no mundo do trabalho as quais tendem a privilegiar a idéia de 

competência em detrimento da qualificação, observamos que os diplomas 

ainda exercem um papel decisivo no processo seletivo das empresas. Talvez, 

não necessariamente pela crença de que o diploma sirva de comprovante para 

demonstrar a competência de um profissional assumir uma determinada 

função, mas no sentido de que, ao concluir um determinado curso numa 

instituição pública de alta concorrência como um CEFET, aquele profissional já 

foi selecionado pelo próprio sistema quando se submeteu ao processo seletivo 

desta instituição. 

Sobre o crescente número de jovens que está alcançando o nível de 

escolarização do ensino médio como também superior (isto também é uma 

realidade no Brasil como vimos no Capítulo 4), Tanguy afirma que os diplomas 

já não mais servem para diferenciar e hierarquizar os indivíduos, perdendo seu 

valor social imutável. Isto favorece o surgimento das empresas como local 

privilegiado para validar as competências, que passam a ser o diferencial entre 

os indivíduos, porém de caráter instável e provisório. 

 
A afirmação e a codificação de uma ordem de fenômenos 
chamados de “competências” efetuam-se em um período 
marcado por um aumento acelerado no número de diplomados 
no ensino secundário e superior. Transformados em 
propriedade comum a um grande número de jovens, os 
diplomas já não bastam para diferenciar e hierarquizar os 
indivíduos que os detêm. Certamente, a escola permanece o 
lugar onde se constroem os saberes e os saber-fazer com 
referência a corpus de conhecimentos relativamente estáveis, 
constituídos pelas disciplinas, e ela conserva o monopólio da 
distribuição dos diplomas, garantia de um certo domínio desses 
saberes e saber-fazer. Porém, para conservar seu valor social, 
os diplomas não constituem um título de valor imutável; seus 
detentores devem mostrar que possuem efetivamente as 
capacidades para mobilizar seus conhecimentos em 



 

determinadas situações. A empresa surge, então, como lugar 
privilegiado para validar essas propriedades denominadas 
competências, propriedades específicas valorizadas em uma 
atividade, mas eminentemente instáveis e provisórias, já que 
ligadas a contextos singulares (...) (TANGUY e ROPPÉ, 2003, 
p. 205). 
 
 

Colocando agora as nossas lentes para olhar aqueles profissionais que 

competem no mercado global, diplomas provenientes de universidades de 

renome internacional como Harvard, Oxford, Cambridge, Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT), etc., não deixaram de ter sua importância, 

uma vez que o nível de empregabilidade desta camada privilegiada de alunos, 

além da expectativa salarial dos mesmos, é um dos fatores que serve para 

respaldar o alto custo de suas taxas. Sabemos que a aquisição de um diploma 

numa destas renomadas instituições, além de significar excelência na formação 

teórica, também traz embutido significados diversos, como por exemplo: os 

alunos que a elas têm acesso fazem parte da elite mundial do ponto de vista 

econômico, e os melhores certamente estão entre os mais capazes dentre os 

mais abastados; estes alunos, por sua própria condição financeira e pelo 

ambiente no qual se desenvolveram, sempre tiveram a seu favor o que existe 

de mais moderno em termos de aparatos tecnológicos para o seu 

desenvolvimento profissional além de uma rede de contatos estratégicos no 

mercado (diretores e presidentes de grandes empresas, por exemplo); estas 

instituições, pela sua posição no ranking mundial, atraem os profissionais que 

repassam conhecimento de ponta, além de oferecerem condições ideais para 

tal. Estes exemplos formam uma pequena amostragem de um diferencial 

atrelado à idéia da diplomação. Esta lógica também se aplica às melhores 

instituições de qualquer país. 



 

O que pretendemos mostrar com estes dois exemplos é que o diploma 

só perde sua importância depois que ele exerce seu poder seletivo, nivelando 

os concorrentes “por cima”; aí sim, as competências passam a ser o maior 

diferencial na hora da contratação. Os psicotécnicos, as dinâmicas de grupo, 

dentre outras técnicas para aferir competências utilizadas pelos gestores de 

recursos humanos têm este propósito, ou seja, o mercado tem encontrado seus 

meios de aferir competências tanto tácitas como sócio-afetivas, mesmo antes 

da educação se interessar por certificá-las. 

Reafirmamos nosso pensamento através das palavras de Kuenzer, 

Ramos e Tanguy: 

(...) o setor produtivo continua usando a escola como agência 
de pré-seleção, pretensamente de “competências”, mas na 
realidade, de classe, uma vez que os que têm sucesso na 
escola, não por coincidência, são os que melhor se ajustam ao 
padrão desejado pelo setor produtivo: boa educação, boa 
aparência, bom trato com as pessoas, responsabilidade, base 
de conhecimentos, capacidade de abstração, sobre o que se 
fará a sua qualificação e adaptação ao emprego mais 
facilmente (KUENZER, 2000, p. 79). 
 
(...) os trabalhadores formados sob a lógica da competência 
estariam preparados para esta instabilidade e teriam construído 
seu projeto próprio de vida para se adaptarem a tal realidade. 
Isso comprovaria haver uma preocupação em se preparar os 
jovens para a instabilidade da vida contemporânea. Nossa 
suposição, entretanto, é que os títulos e diplomas 
mantenham sua importância para a inserção inicial no 
mercado de trabalho, mas para a permanência nesse 
mercado, serão destacadas as competências (RAMOS, 
2002, p. 159-grifos nossos). 
 
De certo modo, pode-se dizer que a dupla diploma/experiência 
foi invertida no curso desses 30 últimos anos. O diploma 
instituído como uma condição necessária para se ter acesso a 
um emprego permanece, mas a detenção de competências 
requeridas e sua validação tornam-se, em efeito, uma condição 
necessária para conservá-lo (...) (TANGUY, 2002, p. 11). 
 
 

Olhando com a mesma lente para a realidade vivenciada nos países de 

Terceiro Mundo como o Brasil frente à divisão mundial do trabalho, verificamos 



 

que um dos maiores atrativos para a instalação de indústrias multinacionais em 

algumas áreas do nosso país, além dos incentivos fiscais, é a existência de 

uma mão-de-obra barata, em sua maioria, semi-alfabetizada ou com ensino 

fundamental incompleto, tudo isto em meio a um enorme contingente 

populacional desempregado. Sendo assim, assinalamos que nem qualificação 

nem competência interessam a estas empresas, mas funcionários facilmente 

“adestrados” e submissos pelas condições precárias de sobrevivência em que 

vivem, para um tipo de produção de caráter ainda fordista. A mão-de-obra vista 

como mercadoria passa a privilegiar os mais “competentes” dentre os “menos 

qualificados”, a um custo irrisório. 

Em suma, não concordamos com a superação da noção de qualificação 

pela de competência. Entendemos as noções de qualificação e de competência 

de forma complementar, pois a chegada do novo não significa o fim do velho, 

mas seu aprimoramento. Avancemos nesta discussão de forma a tornar esta 

nossa posição mais explícita. 

Ramos (2002), ao olhar a qualificação na perspectiva das relações 

sociais, afilia-se à abordagem de Schwartz (1995) o qual atribui à qualificação 

três dimensões: conceitual, social e experimental. 

A primeira define a qualificação como função do registro de 
conceitos teóricos formalizados e, então, dos processos de 
formação, associando-a ao valor dos diplomas. A segunda 
dimensão coloca a qualificação no âmbito das relações sociais 
que se estabelecem entre os conteúdos das atividades e o 
reconhecimento social dessas atividades, remetendo-a às 
grades de classificação coletivas. Por fim, a terceira dimensão 
está relacionada ao conteúdo real do trabalho, em que se 
inscrevem não somente os registros conceituais, mas o 
conjunto de saberes (incluindo os saberes tácitos) que são 
postos em jogo quando da realização do trabalho. Esta última 
dimensão estaria sendo perseguida como condição de 
eficiência produtiva (p. 43). 
 

 



 

A crise do emprego, o surgimento de novos modelos de gestão, a 

expansão do setor de serviços, todos influenciados pelas rápidas 

transformações tecnológicas, criaram novas possibilidades de funções dentro 

do mundo do trabalho. Sendo assim, a dimensão conceitual da qualificação 

ficou deteriorada pela “dificuldade de repertoriar o conteúdo dos empregos 

quanto à sua relação com os diplomas e com as perspectivas de 

desenvolvimento de uma carreira linear e crescente, possibilitado pelo sistema 

de classificação vigente” (RAMOS, 2002, p. 62). 

A segunda dimensão entende a qualificação no âmbito das relações 

sociais a partir do mundo do trabalho, que do ponto de vista ontológico, abarca 

todo movimento contraditório de produção e reprodução da natureza humana, 

o homem relacionando-se com outros homens e com a própria natureza, e 

dentro deste contexto reconhece e classifica as atividades manifestadas. 

Dentro desta ótica social, Marise Ramos faz referência a alguns autores 

que defendem a não redução da noção de qualificação à de competência, pois 

para estes autores 

a qualificação é uma mediação do processo em que se 
relacionam o trabalho concreto e as aprendizagens subjetivas e 
sociais. Apropriado pelo capitalismo, o trabalho concreto 
transforma-se em trabalho abstrato e seus conceitos de 
mediação reduzem-se a fatores de produção. Assim, conquanto 
a qualificação remeta-se ao homem em suas condições 
históricas de produção da existência, construindo-se como 
conceito histórico-concreto de mediação da relação trabalho-
educação, a competência, por abstrair essas múltiplas 
determinações da atividade humana, pode resgatar uma 
compreensão essencialista do trabalho, cujo centro, ao invés de 
ser o posto de trabalho, desloca-se para o sujeito abstraído das 
relações sociais (RAMOS, 2002, p. 68-69). 

 

 

Para esta autora, a noção de competência aproxima-se da dimensão 

experimental da qualificação na medida em que 



 

(...) ambas reportam às qualidades da pessoa e ao conteúdo de 
trabalho. As qualidades e os conteúdos do trabalho, porém, são 
modificados: o indivíduo evoluiria de uma lógica de ter (ter uma 
qualificação, ter conhecimentos) a uma lógica de ser (ser 
competente, ser qualificado). (...) entretanto, se compreendido 
historicamente, o conceito de qualificação não deixaria de 
responder à mudança de enfoque do objeto para o sujeito mas, 
ao contrário, pelo fato de ser uma construção social histórico-
concreta, incorporaria o movimento de transformações sociais 
próprias do homem no processo de produção e reprodução da 
existência (RAMOS, 2002, p. 68). 

 

 

Tomando o enfoque da qualificação como fruto de um processo de 

mediação entre trabalho concreto e aprendizagens subjetivas e sociais, e a 

noção de competência como um processo voltado para a prática, portanto, 

individualista e “despolitizado”, entendemos o interesse do capital em privilegiar 

esta última noção. Na verdade, observamos que o mercado se vale de ambas 

as noções, de acordo com sua conveniência, pois tanto assistimos, no Brasil, 

ao crescimento da indústria da educação através de instituições particulares de 

ensino aumentando as oportunidades de qualificação através de uma 

diversidade de cursos técnicos, de graduação e pós, como por outro lado, 

programas do governo, com por exemplo o PLANFOR, difundindo cursos 

aligeirados em nome da competência. As oportunidades de qualificação 

continuam servindo de diferencial para um grupo cada vez mais seleto de 

profissionais que têm acesso a custear estes novos cursos, avolumando sua 

carteira de certificados a fim de manterem-se no mercado e concorrerem aos 

poucos postos de trabalho formais que restam. 

Estamos fadados a conviver com um conjunto de contradições que a 

cada dia exige de nós um esforço psicológico, emocional e porque não também 

espiritual, para digerir com lucidez as rápidas, envolventes e desumanas 

mudanças em curso, cujos efeitos refletem-se em realidades diversas 



 

dependendo dos espaços geográficos e da camada social em que se situam os 

indivíduos. Contradições que nos forçam a questionar o verdadeiro propósito 

daquilo que está sendo apregoado com as reais possibilidades de sua 

materialização. Por exemplo, como podemos pensar em desenvolvimento de 

competências para indivíduos que sobrevivem de forma precária? Mesmo que 

eles freqüentem escolas que ofereçam esta nova metodologia com recursos 

compatíveis, como podem dar continuidade ao seu processo de aprendizado 

fora da escola se estes indivíduos não dispõem de meios para “aprender a 

aprender”, como computadores, livros, revistas, manuais, etc? Como vivenciar 

o “saber ser” sem vivenciar a interatividade exigida pelos novos modelos de 

gestão e pelo novo modus operandi do mundo do trabalho? Para quem 

honestamente estas novas categorias trazidas no bojo da noção de 

competência – “saber fazer”, “saber ser”, aprender a aprender” – se prestam? 

Para os mesmos que ocuparão as posição estratégicas, ou realmente para 

manter os menos favorecidos na posição em que se encontram dentro do 

sistema? 

Se tomarmos Roggero (2003), responderemos a este questionamento 

afirmando que, tanto o conceito de qualificação como o de competência, fazem 

parte de um discurso que não tem apontado maneiras de superar as relações 

de dominação presentes no mundo do trabalho. 

 
Há uma polêmica em torno da substituição do conceito de 
qualificação pelo conceito de competência, que está apoiada 
em falsos pressupostos. O que parece emergir dessa discussão 
é o quanto ambos os conceitos escamoteiam a dinâmica que se 
realiza entre as forças produtivas e as relações de produção. 
Todos os aspectos que têm sido postos em evidência para o 
estudo da qualificação, tanto quanto os que vêm sendo 
enumerados em relação à compreensão da competência, não 
têm servido para apontar formas de superação das relações de 
dominação que estão dadas no mundo do trabalho. Num e 



 

noutro conceito, permanecem intocadas as bases da 
dominação por meio de estratégias da divisão social e das 
técnicas de organização do trabalho, cujos princípios 
permanecem inalterados (p. 20 - grifos nossos). 
 

 
Perguntamos, então: será melhor um ensino tradicional de qualidade 

voltado para o desenvolvimento do conhecimento que conta com a experiência 

de gerações, ou um que se diz moderno, voltado para a ação, suficientemente 

flexível para acompanhar os movimentos do capital, mas que ainda não 

encontrou eco entre os principais atores envolvidos, nem estrutura suficiente 

para se manifestar em todo seu esplendor? 

 Apesar da pedagogia das competências ser considerada a “mágica” 

para a superação das lacunas práticas do ensino tradicional, “nem tudo são 

flores” no seu percurso. Mostraremos a seguir algumas “pedras” no caminho 

daqueles que buscam introduzir a noção de competência na educação. 

 

5.2. “Pedras” no caminho da competência 
 

 Ao longo desta pesquisa, observamos inúmeras dificuldades na 

aceitação da reforma a começar pela separação do ensino propedêutico do 

técnico, juntamente com a introdução de um novo perfil pedagógico liderado 

pela noção de competência. Sabemos que as escolas técnicas federais 

conquistaram a excelência do ensino profissional brasileiro e muito disto deve-

se à combinação que havia entre boa base teórica ancorada à técnica. Para 

aqueles que vivenciaram esta “fórmula” é compreensível o fato de resistirem ao 

novo modelo, pois além de não terem sido convocados para discutir e opinar 

sobre as diretrizes da reforma, aqueles que se propuseram a repassar os 

novos princípios pedagógicos não eram suficientemente competentes para tal, 



 

uma vez que, na atual geração de professores, gestores, e pedagogos, 

ninguém experimentou na prática o ensino por competência. 

 Não podemos discordar da necessidade de se encontrar um modelo de 

ensino profissional condizente com as necessidades do tão endeusado “novo 

profissionalismo”; no entanto, não podemos acreditar numa “mágica” importada 

de países cujo setor educacional conta com uma história de investimentos que 

oferece educação básica de qualidade para a maioria da sua população.  

 Bueno critica a atuação das agências de cooperação internacional dos 

países centrais cujas “receitas de sucesso” transplantadas para o Sul 

Econômico são voltadas para os seus interesses. Estas “receitas”, além de 

conterem ingredientes de outras realidades, não foram realmente testadas e 

aprovadas em seu país de origem. Desta forma: “(...) A incerteza migra como 

certeza, a insegurança como otimismo, as especulações como ganho certo” 

(BUENO, 1998, p. 71). 

Oliveira (2001a, p. 261) tece o seguinte comentário com relação à 

afirmação de Bueno (1998): 

O trágico, segundo Bueno, é que o acatamento de 
recomendações destas instituições, além de expressar a nossa 
subordinação econômica – patente pelo protagonismo das 
agências financeiras internacionais –, reflete a capacidade de 
nossas elites seguirem “acriticamente” modelos construídos a 
partir de uma realidade diferente da nossa, com historicidade 
própria e que, provavelmente, apenas acentuarão as 
contradições existentes. Por outro lado, também expressa a 
incapacidade destas elites resistirem às ações que objetivam, 
antes de tudo, assegurar a dominação política e econômica que 
as nações desenvolvidas têm sobre o nosso país. 
 

 
 Não existem fórmulas mágicas para se sair de um estágio de 

desenvolvimento para outro sem passar por um diagnóstico da realidade 

vigente, para então se traçar um plano de transição para o novo modelo. 



 

Mesmo a Portaria nº 2.267/97 tendo previsto as diretrizes para elaboração de 

um projeto institucional para a implantação dos novos CEFETs, sabemos que 

isto não funcionou mesmo; as vias políticas prevaleceram. Não houve projetos 

nem Planos de Implantação, nem orçamentos do governo federal condizentes 

com a complexidade da transformação. De que adianta pregar o “saber fazer”, 

“saber ser”, se não se tem noção de quem se é? E não sabendo quem se é, 

como querer “transformar”? 

Os técnicos que defendem este novo “momento mágico” são os mesmos 

que não “têm como demonstrar o valor incontestável da mudança que estão 

propondo” (Perrenoud, 1999, p. 16), pois nunca experimentaram aquilo que 

estão defendendo. Sendo assim, não conseguem desenvolver estratégias para 

implementação das reformas de ensino,  fundamentadas em pesquisas que 

permitam aos professores sentirem-se confortáveis em repassar um 

conhecimento não mais pautado em aulas e temas, manuais e provas, mas 

numa pedagogia voltada para o desenvolvimento da capacidade humana de 

enfrentar múltiplas situações inéditas. Vivência esta ainda por ser pesquisada e 

amadurecida a fim de ser adaptada a cada realidade de forma distinta dentro 

das condições físicas e materiais disponíveis. 

Os professores das escolas técnicas e agrotécnicas brasileiras foram 

surpreendidos pelo tipo de técnicos citados por Perrenoud, sem poder de 

convencimento, pois nunca experimentaram em sua vida escolar nada do 

gênero, nem se dispuseram a pesquisar e amadurecer o novo modelo para 

então adaptá-lo à nova realidade. Estamos diante, sim, de professores 

desconfortáveis com aquilo que foram forçados a repassar, em sua maioria 

sem acreditar no que estão fazendo, principalmente porque não foram 



 

apresentadas as condições materiais e formativas para o novo perfil do ensino 

profissional brasileiro. 

 Podemos dizer que a vivência do professorado brasileiro tem a ver com 

a seguinte colocação de Perrenoud (1999): 

 
Essa orientação vai revelar-se fundada ou não passará de mais 
uma miragem? É difícil dizê-lo. A história da escola está 
marcada por momentos de “pensamento mágico” em que 
cada um quer acreditar que, mudando-se as palavras, a 
vida também muda. Por ora, a abordagem por competências 
agita, antes de tudo, o mundo dos que concebem ou debatem 
programas. Só preocupará os professores, se os textos 
oficiais impuserem-lhes uma abordagem por competências 
de maneira precisa o bastante para tornar-se incontornável 
e obrigatória para a sua prática de ensino e avaliação na 
sala de aula. Essa abordagem corre o risco de uma 
vigorosa rejeição por parte dos docentes, que não verão 
seus fundamentos e seu interesse ou, quando 
apreenderem suas intenções e conseqüências, não 
aderirão a ela, por boas ou más razões (p.16 - grifos nossos). 

 

 

 Se a legislação, com seus decretos, portarias, pareceres e resoluções, 

representa as palavras, os nossos sujeitos falam da vida “que não muda com 

palavras”. Para o sujeito abaixo, o ensino por competência não foi 

implementado no CEFETPE  pois para isto é preciso mudança de atitude não 

só do professor, mas também da escola, o que não foi o caso. 

 
“A formação por competência é outra coisa extremamente equivocada. O 

que é formação por competência? Um equívoco geral. E se o CEFET 

conseguiu implementar? ...Nem por competência nem sem competência. 

Na verdade ele não consegue implementar muita coisa, ele consegue 

fazer o que vem fazendo até hoje, com nomes diferentes, com nome de 

módulo em vez de período, nome disso em vez daquilo, mas na verdade a 

gente continua fazendo a mesma coisa. Formação por competência ela 

exige mudança não só de atitude de professor, mas atitude de toda a 



 

escola. Porque tem uma competência tal que exige certas atividades, a 

escola não tem condição de fazer com que o professor avalie aquela 

competência, não tem. A gente não tem laboratório que preste, a gente 

não tem uma internet! Como é que eu vou dizer que o aluno tem a 

competência em relação à construção de edifício por exemplo, 

competência tal que a escola não tem. Como dizer que esse aluno tem a 

competência se a escola não tem equipamento, a escola não tem nada. 

Tá a mesma coisa, voltam as questões das provas” (PEDAGOGA 2). 

 
 

A reforma do ensino profissional brasileiro, da forma impositiva em que 

foi decretada, serve de exemplo para o que alerta Perrenoud sobre os riscos de 

rejeição por parte do professorado quando a noção de competência torna-se 

“incontornável e obrigatória”. 

“Eu acho que como a maioria de todos nós, talvez, é extremamente 

conservadora ao que vinha sendo feito, muito pouca gente quer mesmo 

mudar. Fora isso, mudar porque e pra quê? Ele não ia nem mudar o certo 

pelo duvidoso porque ele já sabia o que estava certo. Ele ia mudar do 

certo pra aquilo que certamente não daria certo. Na cabeça dos 

professores e foi, né? O problema do professor está preparado ou não, 

essas capacitações não formam... as coisas chegavam era por interesse 

de um ou outro, não era por necessidade, interesses. E a questão das 

competências apesar de ser um antigo, não é termo novo... O professor 

da gente ele é tradicional mesmo. Então você tem que antes de 

qualquer coisa fazer com que as pessoas pensem no que estão 

fazendo e trazer opções coerentes, certas, delas. O pessoal chega é 

assim porque é a lei...” (PEDAGOGA 2). 

 



 

“(...) A falta de conhecimento nosso, nós não temos, nós não sabemos 

fazer, lidar com essa questão da competência, é muito complicado. E eu 

acho que é uma enganação. Isso aí é uma conversa pra boi dormir” 

(DIR 1). 

 
 
 As falas acima manifestam a insatisfação dos professores em abandonar 

um modelo educacional o qual dominavam, por outro mal formulado, mal 

passado, sem estrutura alguma. Que outro sentimento poderia ser esperado do 

professorado se não de resistência? 

 Para Ramos, a resistência dos professores, mesmo que não organizada, 

deve-se ao fato do ensino por competência correr o risco de limitar-se a uma 

dimensão instrumental, levando ao empobrecimento e à desagregação da 

formação. 

 
Defendemos como princípio que o ensino e aprendizagem 
devam levar o estudante a compreender o processo sócio-
histórico de construção do conhecimento científico, 
possibilitando-o fazer uma leitura crítica do mundo, estabelecer 
relações entre fatos, idéias e ideologias, realizar atos e ações – 
voluntários ou compulsórios – de forma crítica e criativa, 
compreender e construir ativamente novas relações sociais. 
Essa perspectiva não admite que o ensino limite-se ao uso 
instrumental dos conteúdos. A abordagem pedagógica centrada 
nas competências apresenta o risco de se fazer um recorte 
restrito do que deve ser ensinado, limitando-se à dimensão 
instrumental e, assim empobrecendo e desagregando a 
formação, por atrelar essa dimensão a tarefas e 
desempenhos específicos, prescritos e observáveis. Isto 
explica a resistência, ainda que não organizada, da maioria 
dos professores em conhecer, compreender e praticar a 
pedagogia da competência. A isto chamaríamos de 
resistência histórica (RAMOS, 2002, p. 154 - grifos nossos). 

 

 

 Concordamos com esta autora quando afirma que a noção de 

competência deve ser apresentada como objeto de análise crítica das várias 

partes que serão afetadas com a sua introdução: educadores, trabalhadores e 



 

todos os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. É preciso evitar que as 

pessoas simplesmente se adaptem a esta nova noção, mas que possam 

reconstruir seu significado de forma coerente com a nossa realidade “no 

sentido de valorizar as potencialidades humanas como meio de transformação 

dessa realidade e não de simples adaptação a ela” (RAMOS, 2002, p. 170). 

No Brasil, a noção de competências tem sido liderada pelo Estado e 

direcionada para a mudança dos currículos escolares, dos processos 

pedagógicos, da gestão educacional e da formação profissional. No setor 

empresarial, ela tem se localizado, sobretudo, “nas grandes empresas 

transnacionais e naquelas mais competitivas onde estão ocorrendo 

reorganizações dos processos de trabalho e de produção” (MACHADO, 2002, 

p. 104). Desta forma, na experiência do CEFETPE, encontramos por parte do 

mercado não necessariamente uma resistência, até porque não existe uma 

legislação que possa forçar as empresas a adotar um tipo de gerenciamento, 

mas um desconhecimento deste conceito principalmente na hora de avaliar o 

currículo dos alunos que pleitearam uma vaga de emprego a partir dos 

conceitos avaliativos utilizados pelo CEFETPE: “competência construída, 

competência em construção e competência não construída”. Segundo os 

sujeitos abaixo, certificar um aluno como “competente” não diz muito para o 

mercado, pois este quer escolher o mais “competente” de todos, o melhor. Ao 

dizer que um aluno “construiu uma determinada competência”, você nivela-o 

“por baixo”, principalmente para fins seletivos, pois sabemos que o desnível 

existe, e o mercado quer exatamente que a escola faça esta triagem. Ele quer 

que a escola classifique o melhor, já que são poucos os postos de trabalho 

para a demanda do exército de reserva. 



 

 
“(...) Os professores em geral que eu vejo, têm dificuldade de assimilar 

essa parte de competência. A gente sempre foi trabalhado em cima de 

números. Eu que sou da área de exatas é meio difícil me desfazer dos 

meus números. Aí fica difícil chegar e dizer não é por número, é por 

competência, por embasamento.. Mas não tem nenhuma notinha assim, 

A, B, C. que referencie alguma coisa. E isso também não teve boa 

aceitação no mercado. No mercado também teve problemas porque por 

exemplo, você tá nivelando por baixo, se você for vê porque um aluno que 

atingiu a competência, sim ou não. Então quando você diz sim, você tá 

nivelando o que é muito bom, tirou dez? Tá nivelando que o cara que é 

mais ou menos que tirou 8? E o cara que é ruim que tirou 6? Tá nivelando 

por baixo, é como se todo mundo tivesse tirado 6. Eu não sei quem é o 

superbom ou quem é o mais ou menos. E o mercado do trabalho não 

aceita isso muito bem não” (GERENTE 1). 

 

“(...) no mercado de trabalho eles querem saber quem é o “dez” e só tem 

uma vaga pro “dez”. Não querem saber quem é competente e quem não é 

não. Eles queriam ter o dez ou o sete, ou o cinco, pra poder disputar uma 

vaga no mercado de trabalho. Então, voltar a ter nota deixou os alunos 

mais tranqüilos” (PROF 1). 

 
 

De uma forma geral, de acordo com as falas dos sujeitos, as dificuldades 

na incorporação da noção de competência devem-se principalmente ao 

seguinte: ao despreparo dos técnicos que se responsabilizaram pela 

propagação da reforma, à resistência do professado em função da falta de 

planejamento da escola, do reducionismo do ensino por competência a uma 

dimensão instrumental, à falta de capacitação dos docentes juntamente com a 



 

ausência de recursos materiais para que eles pudessem fazer a transição de 

um ensino predominantemente teórico para outro predominantemente prático, 

ao despreparo do mercado em aceitar um aluno avaliado pelo conceito de 

competência quando toda a lógica meritocrática funciona baseada em conceito 

numérico. Estes são apenas os principais entraves apontados como “pedras” 

no caminho da competência dentro da realidade do CEFETPE. 

A partir deste cenário desfavorável para o ancoramento da competência 

no ensino profissional ministrado no CEFETPE, a seguir iremos analisar o que 

diz a lei e o que dizem aqueles que buscam(ram) operacionalizar estas leis. 

 
 
5.3. O que diz a lei, o que falam os homens 
 

 A experiência brasileira de introduzir a noção de competência como uma 

nova opção pedagógica que dê ao ensino profissional a flexibilidade necessária 

para manter-se atualizado com o mercado, não decorreu, como em outros 

países mais industrializados, das mudanças de paradigmas experimentadas 

pelo setor empresarial tanto em nível organizacional como gerencial, mas sim 

como iniciativa do Estado e de instituições de formação profissional, como na 

maioria dos países latino-americanos. Em Ramos (2002), encontramos na 

avaliação da OIT uma explicação histórica para este fato já que o Estado, na 

América Latina, sempre desempenhou um papel diretor, sendo acompanhado 

pelo setor privado. Este papel assumido pelo Estado traz implicações para a 

realidade regional, que na opinião de Ramos 

Isso caracterizaria um problema para a realidade regional, qual 
seja a falta de experiência dos diversos atores quanto aos 
novos papéis que devem assumir para o desenvolvimento de 
políticas ativas no mercado de trabalho. O desafio, portanto, 
consistiria em saber o momento em que o Estado deve ser 
protagonista e impulsionar atividades de formação, e em que 



 

momento deve deixar esta iniciativa ao setor privado. Em 
síntese, percebe-se que os países estão sendo convocados a 
atuar determinantemente na reestruturação de seus sistemas 
de formação profissional, apropriando-se da noção de 
competência (2002, p. 114). 

 
 
 A falta de experiência ao assumir novos papéis, como a indefinição 

destes por parte das instâncias estatais de formação e as do setor privado, 

envolvidas no processo de mudança, são fatores que corroboram para o 

desmantelo que o ensino profissional brasileiro tem vivenciado na última 

década. Estamos diante de uma reforma imposta, portanto de caráter 

autoritário, determinada por um Estado que se coloca como diretor mas que se 

mostra incompetente para tal, quando desconsidera as deficiências a serem 

enfrentadas pelo setor educacional na hora de importar modelos 

experimentados em outros países. Uma reforma que “força a barra” para se 

firmar, mas que em momento algum mostra evidências de ações concretas 

para: garantir a qualidade da educação básica oferecida ao segmento da 

população que busca os cursos técnicos; qualificar os professores; tornar o 

orçamento compatível para a modernização das escolas no que diz respeito a 

instalações, equipamentos, recursos didáticos, treinamento de todos os 

profissionais envolvidos na reforma, passando pelos gestores, professores e 

técnicos; aquisição das tecnologias desenvolvidas pela microeletrônica a fim de 

corresponder às expectativas do mercado norteador para o qual a educação 

profissional pretende “bem servir”, etc. 

 São contradições deste gênero que trazem conseqüências nefastas para 

os que estão no chão de escola, aqueles que sentem no seu dia-a-dia as duras 

repercussões de um país que, por escolha e interesses diversos dos seus 

governantes e técnicos, coloca-se em condição subalterna no jogo das políticas 



 

internacionais, impedindo seus profissionais de encontrar um modelo de 

educação profissional mais adequado à nossa realidade e portanto legítimo, 

capaz de responder de forma eficaz às mudanças em andamento no mundo 

empresarial. São contradições de um país que negligencia o pensamento e a 

experiência de pesquisadores e profissionais do ensino profissional para 

consolidar reformas que se prestam muito mais para satisfazer os relatórios 

das agências internacionais do que para melhorar de fato o ensino público 

profissional brasileiro. 

 Através da análise dos principais documentos legais no que se refere ao 

novo perfil pedagógico proposto, iremos resumir o pensamento das instâncias 

governamentais no que tange à noção de competência e à ideologia em torno 

da flexibilização do ensino profissional, juntamente com a experiência dos 

gestores responsáveis pela implementação da reforma no CEFET-

Pernambuco. 

  Para a implementação do ensino por competência40 na educação 

profissional brasileira, o governo, através do artigo sexto do Decreto 2208/97, 

atribuiu ao MEC a tarefa de estabelecer as “diretrizes curriculares nacionais 

constantes de carga horária mínima do curso, conteúdos mínimos, habilidades 

e competências básicas, por área profissional”, ouvido o Conselho Nacional de 

Educação. A partir daí, o Conselho Nacional da Educação se pronuncia através 

de dois Pareceres, CNE/CEB 5/97 e CNE/CEB 17/97, estabelecendo as 

diretrizes operacionais para a educação profissional e orientando sobre a 

questão curricular dos cursos técnicos. Posteriormente, em 1999, através do 

Parecer CNE/CBE 16/99 e da Resolução 04/99, são instituídas as Diretrizes 

                                            
40 Para maiores detalhes sobre a legislação que regulamenta o ensino por competência na 

educação profissional, consultar www.nocaodecompetencias.hpg.ig.com.br 



 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, de 

caráter mandatório, um “conjunto articulado de princípios, critérios, definição de 

competências gerais do técnico por área profissional e procedimentos a serem 

observados pelos sistemas de ensino e pelas escolas na organização e no 

planejamento dos cursos de nível técnico” (MEC/SEMTEC/PROEP, 2000, p. 4).  

Estas matrizes, após serem revisadas e atualizadas, foram 

apresentadas pelo MEC em 2000 como Referenciais Curriculares Nacionais, as 

quais 

 
oferecem informações e indicações adicionais para a 
elaboração de planos de cursos nas diferentes áreas 
profissionais, incluindo a caracterização de seus respectivos 
processos de produção, a identificação de funções e 
subfunções neles distinguidas, competências, habilidades e 
bases tecnológicas nelas envolvidas ou para elas 
necessárias. (MEC/SEMTEC/PROEP, 2000, p. 5 - grifos no 
original). 
 

 
Dentro desta orientação, o MEC elaborou publicações específicas, 

correspondentes às áreas de Agropecuária, Artes, Comércio, Comunicação, 

Construção Civil, Design, Geomática, Gestão, Imagem Pessoal, Indústria, 

Informática, Lazer e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Mineração, 

Química, Recursos Pesqueiros, Saúde, Telecomunicações, Transportes, 

Turismo e Hospitalidade (MEC/SEMTEC/PROEP, 2000). 

Dos documentos acima relacionados, pinçamos aquilo que 

consideramos mais representativo com relação ao pensamento dos nossos 

formuladores de políticas educacionais no que diz respeito às bases 

ideológicas deste novo perfil da educação profissional a fim de que possamos 

dialogar com a práxis destas intenções nas falas dos sujeitos entrevistados. 

 

 



 

 

Primeiro passo: pesquisa de mercado 

 Como a noção de competência foi introduzida para que a formação 

profissional se aproximasse da realidade de mercado, o primeiro passo tomado 

pelo governo foi criar mecanismos para conhecer este mercado. Então, no 

artigo 7º do decreto 2208/97, o governo estabelece o seguinte: 

 
Art.7º - Para a elaboração das diretrizes curriculares para o 
ensino técnico, deverão ser realizados estudos de identificação 
do perfil e das competências necessárias à atividade requerida, 
ouvidos os setores interessados, inclusive trabalhadores e 
empregadores. 
Parágrafo Único - Para atualização permanente do perfil e das 
competências de que trata o caput, o Ministério da Educação 
criará mecanismos institucionalizados, com a participação de 
professores, empresários e trabalhadores. 
 
 

 Estudar o mercado para manter-se atualizado foi a prerrogativa inicial 

estabelecida pelo governo. O resultado destes estudos teve como objetivo a 

construção das diretrizes curriculares a partir das quais as competências gerais 

e específicas seriam definidas. Ao MEC ficou reservada a tarefa de criar 

mecanismos institucionalizados a fim de manter sempre atualizado o perfil das 

competências exigidas pelos postos de trabalho. Coube ao MEC as duas 

primeiras etapas deste processo: analisar os processos de trabalho e construir 

uma matriz referencial de competência. Às escolas, coube “a elaboração de um 

projeto pedagógico e dos respectivos planos de curso, mediante a transposição 

didática da matriz referencial de competência, adotando-se a organização 

curricular modular e uma abordagem metodológica baseada em projetos ou 

resolução de problemas” (BERGER apud RAMOS, 2002, p. 148). 

 Cientes das problemáticas enfrentadas no que se refere ao 

planejamento deste processo no CEFETPE, podemos observar pela fala dos 



 

nossos sujeitos que na ausência de um Projeto Político Pedagógico para o 

CEFETPE e, como decorrência, de um projeto pedagógico para cada curso, as 

tentativas de atualização dos currículos partiram das várias coordenações, ao 

seu modo, de acordo com as possibilidades existentes. Diferente do que afirma 

a lei, não foram criados mecanismos institucionalizados, até porque não havia 

recursos para bancar visitas de todas as coordenações às empresas de cada 

área, como também manter professores (custeando despesas com transporte e 

alimentação, por exemplo) dentro de uma empresa por um período que lhe 

permitisse dominar as novas tecnologias. 

A coordenação de Química foi uma das que conseguiu, num primeiro 

momento, realizar visitas e identificar novos perfis. Porém, como a atualização 

permanente implicava em custos; as alterações concebidas no curso limitaram-

se às visitas iniciais desencadeadas no início da implantação do ensino por 

competência. Segundo o COORDENADOR 7, a pesquisa de mercado 

realizada apontou para duas modalidades de formação: analista técnico e 

analista de processos. Para ele, isto limita as oportunidades de emprego dos 

alunos, pois os empresários do setor esperam de um técnico em química o 

domínio de ambas habilidades. 

 
“Na época, houve várias reuniões com pedagogas, com a coordenação, e 

algumas determinações a serem cumpridas com referência ao ensino por 

competência e também as visitas que nós fazíamos às indústrias aqui de 

todas as regiões de Pernambuco. Fez-se um apanhado e verificou-se 

quais modalidades que poderiam ser implantadas. Então verificou-se que 

no momento poderia ser implantado duas vertentes (como falei 

anteriormente), analista químico e analista de processos. Que eu estou 



 

sendo contra porque limita a oportunidade de emprego. Tem que ser as 

duas juntas. Aí depende da oportunidade que surgir para o candidato na 

hora, se for... controle da qualidade, se for processo, vai para a produção. 

Então houve visitas a várias indústrias, consultou-se várias indústrias, 

ouviu-se a opinião dos empresários, dos técnicos que atuavam nas 

indústrias e a partir daí tirou-se o levantamento, criou-se o curso, o 

programa que é hoje na escola baseado em informações de empresários 

e técnicos que atuavam no setor” (COORD 7). 

 
 

Através da fala deste sujeito, concluímos que: as visitas ocorreram num 

primeiro momento, mas não houve a criação de um mecanismo que permitisse 

a sua atualização constante; que o simples achado de um perfil não significa 

necessariamente mais chances de empregabilidade para o alunado como 

previsto pelos técnicos do governo, quando defendiam que a formação por 

competência, organizada por módulos terminais, conduziria automaticamente 

ao mercado de trabalho. 

 A pesquisa de mercado também foi motivo de preocupação para os 

professores uma vez que esta expôs a defasagem da escola em termos de 

equipamentos e tecnologia, distanciando a proposta da lei com as reais 

condições de materializá-la, como aponta o GERENTE 1: 

 
“A gente tem a nossa vontade é atender o mercado mas por outro lado o 

que se tem é muito pouco. Laboratórios totalmente defasados, o aluno sai 

daqui não tem vivência em determinado .. Hoje em dia o carro é tudo 

eletrônico lá dentro. Aquela mecânica que existia não existe mais. E aí o 

aluno sai daqui com o conhecimento da mecânica e a parte da eletrônica 

fina que teria que ter aqui, mas eles não têm. Laboratórios de informática. 



 

Você vê que os laboratórios aqui vão ficando mais defasados. Aí chega 

uma hora que não dá pra instalar determinados softs porque o soft exige 

uma máquina melhor, então como é que você vai caminhar nesse 

sentido?” (GERENTE 1). 

 
 

 Para o DIRETOR 2, a atualização dos currículos já era uma prática 

constante de alguns professores, nem por isso o CEFETPE tem atendido às 

expectativas do mercado. Como não existe um mecanismo desenvolvido para 

tal dentro da instituição, as atualizações implicaram na disseminação de 

diferentes currículos para um mesmo curso, ou seja, 

 
“O que eu percebo é sempre um grupo de professores interessados em tá 

constantemente atualizando esses moldes, isso ai é uma coisa que tem 

sido feita, muito. É tanto que nós chegamos ao ponto de termos três 

currículos, ou seja, o aluno entrou, e um ano e meio depois já tinha 3 

currículos. Houve a atualização, mas não se pensou na estrutura pra 

isso....” (DIR 2). 

 
 

O despreparo tanto administrativo quanto por parte dos docentes em 

lidar com esta nova dinâmica para atualização dos currículos resultou em 

ações independentes por parte de cada coordenação, de acordo com os 

recursos disponíveis naquele momento. 

 Ratificamos nossas conclusões com relação ao descaso do governo em 

prover condições favoráveis para que as instituições assimilassem esta nova 

exigência, através de Araújo (2002, p. 8): 

 
Coloca-se sob a responsabilidade das instituições de ensino a 
difícil identificação das demandas da sociedade, do mercado de 



 

trabalho e dos indivíduos, mas não é feita nenhuma sugestão 
de instrumentos ou de metodologias para tal, desconsiderando 
a falta de experiência e conhecimentos institucionais para isso, 
e nem se fazem indicações quanto ao necessário aporte de 
recursos e equipamentos que pudessem permitir às escolas 
assegurar “uma formação que respondesse a essas 
demandas”.  

 
 
 
Segundo passo: Competência e modularização 

 

 No decreto 2208/97, o governo menciona superficialmente o ensino por 

competência; no entanto, são nos Pareceres 17/97, 16/99 e na Resolução 

04/99 que apreendemos o pensamento do governo no que se refere ao ensino 

por competência na educação profissional. Destacamos alguns trechos destes 

documentos a fim de confrontar com a fala dos nossos entrevistados para que 

possamos avaliar o que foi pensado e “o possível” realizado. 

O Parecer 17/97 assume como verdade a necessidade de qualificação, 

requalificação e educação continuada em decorrência das rápidas mudanças 

no setor produtivo. Ressalta a educação básica como meta prioritária do Brasil 

e afirma que “uma educação profissional de qualidade, respaldada em 

educação básica de qualidade, constitui a chave do êxito de sociedades 

desenvolvidas” (MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 85). Observamos nesta 

afirmação a prevalência da ideologia do Capital Humano a qual atrela 

desenvolvimento à educação. Já vimos nos capítulos anteriores que esta 

concepção está ultrapassada diante do atual cenário onde os avanços 

tecnológicos têm permitido aumento de produtividade ao mesmo tempo em que 

decrescem os postos de trabalho, conduzindo ao desemprego estrutural que 

ora enfrentamos. 



 

Neste Parecer, a certificação de competências é colocada como um 

campo ainda inexplorado, mas mesmo assim, é tida como uma alternativa para 

facilitar 
 
um atendimento mais flexível e rápido das necessidades do 
mercado como para uma constante atualização de perfis 
profissionais e respectivas formas de avaliação de 
competências. Não é cabível nos dias atuais a postura de 
desconsideração pelas habilidades, conhecimentos e 
competências adquiridas por qualquer pessoa por meio de 
estudos não formais ou no próprio trabalho. É preciso superar o 
preconceito e o flagrante desperdício de não valorizar a 
experiência profissional e o autodidatismo que não têm 
recebido, até hoje, a atenção que merecem. Trata-se de um 
potencial humano que tem permanecido oculto e que precisa 
ser adequadamente identificado, avaliado, reconhecido, 
aproveitado, e certificado (p. 87). 

 

 

A adoção de um sistema que possibilite a certificação de competências e 

conhecimentos adquiridos no trabalho ou em estudos não formais não é uma 

tarefa simples quando no nosso país ainda não temos o domínio nem do 

ensino por competência nem muito menos dos seus procedimentos avaliativos. 

Outra questão é a valorização destes certificados dentro da sociedade e no 

mercado de trabalho. Ao longo da legislação, não se encontra uma definição 

exata da maneira pela qual esta certificação será operacionalizada. Desta 

forma, ficam as escolas encarregadas de desenvolver sua própria maneira de 

avaliar, de acordo com as possibilidades reais e com compreensão de cada 

uma. 

Segundo Fidalgo (2003, p. 134), 

 
A avaliação para certificação, embora reconhecidamente 
necessária por todos os atores sociais e políticos, é um assunto 
sensível e desencadeia freqüentemente disputas ideológicas e 
apreensões entre representantes do Estado, do empresariado e 
dos trabalhadores e entre profissionais da educação e da 
gestão dos recursos humanos das empresas. Para uns, ela 
deve oferecer elementos que comprovem a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e, para outros, deve ter como 



 

centro a apreensão dos processos de aprendizagem, ou seja, 
deve primar por seu caráter formativo. 

 
 
 De acordo com este autor, muitas iniciativas, tanto públicas como 

privadas, têm sido desenvolvidas no campo da certificação dos trabalhadores. 

Dentre elas, ressalta-se a proposta do MEC de construir um Sistema Nacional 

de Certificação Profissional baseado em competências. No final de 2002, este 

órgão enviou um documento ao Conselho Nacional de Educação para fins de 

organização de tal sistema. 

 
Este documento, de forma dicotômica, entende a certificação 
educacional como referenciada a conhecimentos e à área 
profissional, como certificação da pessoa ou do seu 
desempenho, ou seja, de competências. Tendo como 
referência epistemológica e metodológica a certificação de 
“competências”, o documento desconhece que estas nem 
sempre são explícitas, nem sempre são diretamente 
observáveis, não podendo ser reduzidas a performances. As 
competências no trabalho não poderiam existir enquanto objeto 
social se elas não fossem avaliadas e reconhecidas 
socialmente. A organização de um Sistema Nacional de 
Certificação Profissional, portanto, seria uma forma de garantir 
aos trabalhadores a possibilidade de gerir seu itinerário 
formativo, articulado e integrado ao Sistema Nacional de 
Educação, oferecendo-lhe certificados com validade e 
reconhecimento, e ainda, intercambiáveis aos títulos e diplomas 
escolares e acadêmicos (FIDALGO, 2003, p. 134). 
 

  
Lopes Neto (2003, p. 136) destaca que este documento ainda encontra-

se em discussão no Conselho Nacional de Educação e tem como relator para o 

parecer Francisco Aparecido Cordão. Ou seja, não há nada amadurecido por 

parte do governo brasileiro no que diz respeito à utilização da certificação de 

competência para conhecimentos adquiridos formal ou informalmente pelo 

trabalhador. 

Na opinião de Alexim e Lopes (2003), a avaliação é o passo mais 

complexo da certificação por não existirem regras definidas, “mas 



 

recomendações que podem ajudar a tomar as decisões metodológicas mais 

apropriadas” (p. 10). 

Quando pensamos a proposta de um Sistema Nacional de Certificação 

na concepção de Fidalgo (2003), e quando ao mesmo tempo consideramos a 

complexidade que envolve o desenvolvimento e o preparo de instituições e 

profissionais credenciados para tal, a fim de que seja estabelecido um 

processo avaliativo sério e coerente com as capacidades dos sujeitos 

avaliados, algo capaz de medir não apenas o desempenho prático, mas 

também os conhecimentos e os comportamentos, ficamos apreensivos quanto 

à materialização de toda esta concepção dentro do Sistema Nacional de 

Educação Profissional pelos entraves já observados no CEFETPE. Até porque, 

a noção de competência enquanto referência metodológica e epistemológica 

para a certificação, ainda não foi incorporada no ensino profissionalizante. 

Como desenvolver um sistema de avaliação baseado em algo que ainda não 

existe de fato? 

Também nos preocupamos quanto à confiabilidade das instituições 

certificadoras diante da indústria da falsificação num país com altos índices de 

corrupção e onde “quase tudo” se compra com dinheiro. Será que estes 

certificados não beneficiariam mais uma vez a carteira de certificados da elite 

dominante, ou será que não abririam mais uma porta para o enriquecimento 

ilícito através da venda dos mesmos? 

 No CEFETPE, nenhum sistema41 interno foi criado neste sentido. 

Apenas alguns casos isolados surgiram e, de acordo com cada solicitação, os 

professores desenvolveram uma bateria de testes teóricos e práticos para 

                                            
41 Chamamos atenção para a diferença existente entre a criação de um Sistema Nacional de 
Certificação das atribuições das escolas para institucionalização da avaliação por competência. 



 

medir as competências do(s) aluno(s) solicitante(s). Em todos os casos 

relatados, diante das exigências do professorado, os próprios estudantes 

desistiram de continuar no processo. Ou seja, nenhum certificado foi emitido 

pelo CEFETPE para os fins apresentados, nem existe até o presente momento 

um sistema que atenda a este tipo de serviço. 

 A certificação enquanto meio de avaliar o aproveitamento dos alunos no 

final de cada módulo estudado dentro de curso também enfrenta problemas. 

No sistema de módulos, cada um deles é organizado para atender a 

competências e habilidades de uma determinada habilitação no mercado, 

garantindo-lhe, isoladamente, um caráter terminal com direito a certificado. 

Segundo o Parecer 17/97 (MEC/SEMTEC/PROEP, 2001), o agrupamento das 

disciplinas por módulos tem por objetivo conferir maior flexibilidade na 

“ampliação e agilização do atendimento às necessidades do mercado dos 

trabalhadores e da sociedade” (p. 91). Sendo terminais, tantos os alunos que 

freqüentam o curso numa mesma escola, como em escolas diferentes, podem 

também usufruir desta forma de organização curricular. De acordo com os 

legisladores, este tipo de organização também favorece o profissional que se 

encontra no mercado, mas sente-se defasado numa área específica do seu 

trabalho, podendo buscar na escola o módulo adequado para suprir a sua 

necessidade.  Cada módulo deve agrupar as seguintes dimensões: 

•  competências teóricas e práticas específicas da profissão; 

•  conhecimentos gerais relacionados à profissão; 

• atitudes e habilidades comuns a uma área profissional e ao 

mundo do trabalho (p. 92). 

 



 

 Além destes módulos poderem ser cursados em diferentes instituições, o 

conjunto deles corresponde a uma habilitação profissional de nível técnico, 

sendo o certificado emitido pela instituição em que o aluno concluiu o último 

módulo.  

Ao analisarmos o Projeto Institucional 1998 produzido pela então 

ETFPE, ano em que antecedeu à cefetização, observamos que os gestores na 

época aderiram completamente ao pensamento do governo, adotando inclusive 

os termos utilizados por este para relatar mudanças nos cursos no que diz 

respeito à modularização, conforme parágrafo abaixo: 

 
Os currículos estão delineados, obedecendo a uma estrutura 
flexível, através de módulos, cada um com terminalidade, e 
sistemas de estágio por alternância, observando a 
interdisciplinaridade nos ambientes tecnológicos (ETFPE, 
1998b, p. 67). 

 

 

  Contudo, ao analisarmos as falas dos sujeitos, observamos que apesar 

de todos os currículos dos cursos terem seguido a lógica da modularidade na 

sua composição, a terminalidade é um aspecto não vivenciado até o momento. 

Nas falas abaixo, encontramos dificuldades variadas: na própria estrutura da 

escola em oferecer todos os módulos simultaneamente garantindo a 

flexibilidade; na aceitação do professorado em aderir à terminalidade quando 

dentro do seu curso o seqüenciamento dos módulos é imprescindível; por parte 

do mercado em aceitar certificações de cursos ainda incompletos, etc. 

Um agravante para isto é a própria situação econômica que tem levado 

pessoas de nível superior a se submeterem a empregos de nível médio, além 

do mercado encontrar muitos profissionais formados desempregados. Por que 

o empregador daria preferência a um profissional com conhecimento ainda 



 

limitado se ele tem ao seu dispor tanto técnicos formados, como também 

profissionais de nível superior pleiteando vagas? 

 
“Todos os cursos estão sendo modulares já. A experiência eu vejo o 

seguinte: alguns módulos têm terminalidade mas o aluno ainda prefere 

fazer todo o curso. Nós não temos nenhuma experiência do aluno que sai 

e vem pegar o certificado só daquele módulo. Não temos isso ainda”  

(DIR 1). 

 

“O mercado de trabalho, a empresa, ele não quer um especialista porque 

se não ele vai ter que pagar o salário de 10 especialistas, ele quer uma 

pessoa que faça tudo. Essa é a realidade de mercado brasileiro, mundial. 

Então, se por exemplo, no curso de eletrotécnica, no primeiro módulo, ele 

receber o certificado que já está capacitado pra trabalhar em eletrificação 

residencial, o mercado de trabalho não recebe ele só com certificado de 

eletrificação residencial. Eu tô dando um exemplo... É uma coisa 

interessante é, mas não pro Brasil, não funciona e nem vai funcionar. Ele 

não quer um certificado, ele quer um profissional que tenha passado por 

um curso completo e que tenha condição de atender a ele em diversas 

áreas” (DIR 2). 

 
 
 Outro problema levantado com relação à terminalidade é que o nível de 

flexibilidade exigido da instituição para trabalhar desta forma é muito grande e 

o CEFETPE não dispõe de condições para oferecer os quatro módulos de um 

curso paralelamente de forma que os alunos escolham qual o módulo que 

querem fazer. Outrossim, na estruturação dos cursos há regras para que o 

aluno continue no módulo seguinte; isto não deveria existir num sistema 



 

modular completo, pois, ou o aluno é tido como competente naquela 

habilitação, ou ele tem que repetir o módulo. Além disto, do ponto de vista 

administrativo, o registro escolar não foi estruturado para lançar no sistema o 

rendimento do aluno por competência, e, segundo o PROFESSOR 2, na 

tentativa que foi feita pela escola, o professor iniciava um módulo sem saber o 

rendimento do aluno no módulo anterior. 

 

“Tem sido uma outra experiência esquisita. Na verdade eu acho que 

formar por módulos pode ser bom, mas demanda muito mais flexibilidade 

do que o que a gente tem. Pra formar por módulo a gente deveria ter a 

possibilidade de ter os 4 módulos em paralelo, não ter uma 

obrigatoriedade de seqüência, ou seja, o aluno que entrou aqui deveria 

poder escolher qual o módulo que ele quer fazer e o CEFET deveria estar 

com essa flexibilidade para oferecer esses módulos e eles serem de fato 

independentes. O curso não foi pensado exatamente assim, mas agente 

repensou justamente pra deixar ele modular, mas agora a gente depende 

da instituição. tornar-se mais flexível. A gente teve alguns problemas, os 

alunos passam de um módulo pro outro. Existem algumas regras pro 

aluno passar de um módulo pro outro. A regra do CEFET é se o aluno fica 

em até 3 disciplinas ele pode cursar o período seguinte sem perda, 

pagando dependência. Mas no caso do módulo, uma coisa não deveria 

impedir a outra. Ele só não teria a certificação com aquela parte que ele 

não foi aprovado, ou seja, o aluno poderia fazer o outro módulo 

integralmente e depois retornar pra fazer aquele lá. Isso todo  vai  ficando 

 



 

 
 mais complicado ainda, o CEFET não tem controle disso, ás vezes a 

gente começa um módulo sem saber das notas do anterior porque não 

foram lançadas no sistema” (PROF 2). 

 
Dependendo do curso, a modularização apresenta suas peculiaridades, 

tanto facilidades, como dificuldades. No caso de Design, um aluno que passa 

pelo módulo de “identidades visuais” ainda não está apto a aplicar aquele 

conteúdo nas várias situações exigidas pelo mercado. Segundo o 

PROFESSOR 2, o aluno só deve ser certificado após completar todos os 

módulos. 

“...E é por isso que eu não sou favorável a certificar por módulo. Eu acho 

que o módulo de identidade visual, ótimo, o aluno consegue fazer 

identidades visuais? Consegue. Agora, todas as aplicações, vá aplicar 

sistema de sinalização, tem que ter conhecimento. Você não chega e faz 

uma sinalização do nada. Não chega e faz insight do nada. Eu acho que o 

aluno só deve ser certificado no curso completo. Seja nos 4 módulos, seja 

numa seqüência ou noutra, com algumas deficiências dependendo da 

seqüência que ele escolha. Pra uma certificação, o aluno pronto mesmo, 

só com os 4 módulos, no caso de Design” (PROF 2). 

 

 Do ponto de vista pedagógico, temos dois depoimentos interessantes 

com relação à experiência de modularização dos cursos no CEFETPE. A 

PEDAGOGA 3, apesar de concordar com o currículo modular, acredita que 

nem todos os cursos se adaptam bem a este modelo. Um dos problemas é a 

questão da seqüencialidade dos módulos, caso o curso precise que o aluno 

siga uma ordem, este curso deixa de ser modular, comprometendo o princípio 



 

da flexibilidade. Para ela, a maioria dos cursos se diz modular, mas não é, por 

estarem ainda organizados obedecendo a uma seqüência. 

 
““Eu acho que o modular, o currículo modular é muito bom porque você 

qualifica o profissional a cada módulo, aí depende do curso. Eu acho que 

há uma qualificação parcial do profissional. Agora não são todos os 

cursos que podem ser modulares. Então acho que tem que somente 

haver discernimento daquilo que pode ser feito ou não. (...) Pra mim eu 

entendo módulo como partes independentes, então por exemplo, o curso 

de eletrotécnica daqui, eu não entendo ele como curso modular não. Eu 

entendo ele como curso seqüencial. Porque se eu pra fazer o segundo eu 

tenho que ter feito o primeiro, então se eu só posso fazer o terceiro se 

tiver feito o primeiro e o segundo, então ele não é modular. Então de 

Design, que eu posso fazer o primeiro e depois o terceiro... não tem essa 

seqüência porque ele trabalha com coisas bem independentes. Então eu 

posso começar por qualquer um. Então a maioria dos cursos aqui que se 

diz modular não são modulares. Se ele tiver um módulo seqüencial, ele 

não é mais modular. A gente chama modular mas não são modulares. Até 

porque um curso modular na realidade deveria oferecer os módulos todos 

de uma vez, se tivesse professor...” (PEDAGOGA 3). 

 
 

 Para a PEDAGOGA 2, a organização do currículo é algo pouco 

relevante, pois o que importa é o projeto político da escola. Para ela, a 

organização curricular deve ser aquela que melhor se ajusta à administração 

da escola. Ao olhar para esta experiência no CEFETPE, este sujeito considera 

que o que se conseguiu foi estruturar os cursos em “períodos disfarçados”. 

 



 

“Todos os novos cursos são modulares. A organização do trabalho 

pedagógico da escola, a gente tem que ter mais, antes uma intenção 

política disso, a gente não tem uma intencionalidade política, porque a 

gente não tem projeto nenhum. Mas se você tem uma intenção política 

com relação a essa formação, a essa formação do cidadão, se é 

organizado por módulo, se é organizado por período, isso na minha 

leitura, eu posso estar errada, é indiferente. Uma organização deveria ser 

muito mais algo de acordo com a administração da escola do que com 

uma organização pedagógica. Pedagogicamente a gente deveria ter uma 

intenção política. Política no bom sentido, né? Agora em relação à 

modularidade há vantagem inclusive aqui nem cabe mais porque a 

vantagem da modularidade é que tem uma objetividade mais explícita. O 

módulo ele tem uma organização que ele tem começo, meio e fim dentro 

dele mesmo, embora que os outros conjuntos complementem. A gente 

tem um período disfarçado na verdade. Todos são períodos 

disfarçados” (PEDAGOGA 2). 

 
 

 Ambos depoimentos das pedagogas retratam as limitações do regime 

modular dentro do CEFETPE, principalmente no que diz respeito à 

terminalidade dos mesmos, descaracterizando o princípio da flexibilidade.  

 Das falas apresentadas até o momento no que diz respeito à pesquisa de 

mercado e modularização, observamos que ambas são tentativas inacabadas. 

Na nossa opinião, a nova legislação desencadeou um movimento dentro das 

escolas em busca de atender ao que estava previsto em lei; no entanto, o 

despreparo dos gestores, docentes, dos administrativos para tal, juntamente 

com a falta de estrutura em termos de recursos que permitissem tanto 

capacitação de todos envolvidos, como aparelhamento de laboratórios, salas 



 

de aula e aquisição de tecnologia para incrementar o setor administrativo, 

acabou forçando um modelo “disfarçado” daquilo realmente proposto pelo 

governo. 

 E como se deu a implantação do ensino por competência? Terá este 

vingado? No Parecer 16/99 (MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 99), o qual trata 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico, encontramos uma referência mais completa sobre o conceito de 

competência por parte do governo. Observamos também uma ênfase na 

educação básica, ficando a noção de competência vinculada à idéia de 

autonomia e aprendizagem continuada para o enfrentamento das rápidas 

mudanças em curso. 

 
(...) É essencial que se concentrem esforços na instauração de 
um processo de contínua melhoria da qualidade da educação 
básica, o que significa, sobretudo, preparar crianças e jovens 
para um mundo regido, fundamentalmente, pelo conhecimento 
e pela mudança rápida e constante. Importa, portanto, capacitar 
os cidadãos para uma aprendizagem autônoma e contínua, 
tanto no que se refere às competências essenciais, comuns e 
gerais, quanto no tocante às competências profissionais.  

 
Encontramos também neste Parecer o reconhecimento às seguintes 

exigências do mercado para com o trabalhador: 

 
A revolução tecnológica e o processo de reorganização do 
trabalho demandam uma completa revisão dos currículos, tanto 
da educação básica quanto da educação profissional, uma vez 
que é exigido dos trabalhadores, em doses crescentes, 
maior capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, 
pensamento crítico, iniciativa própria e espírito 
empreendedor, bem como capacidade de visualização e 
resolução de problemas (p. 113 - grifos nossos). 
 
  

 O pensamento do governo nos parece contraditório quando ao mesmo 

tempo em que enfatiza as novas capacidades exigidas para o trabalhador 

justifica a separação do ensino propedêutico do técnico para corrigir a distorção 



 

de um grande percentual de vagas das escolas técnicas federais serem 

ocupadas pelos filhos da classe média que não seguiam carreira, mas 

usufruíam da formação de qualidade oferecida nestes estabelecimentos a fim 

de ingressarem na universidade. Se o público alvo deste segmento é o aluno 

proveniente das classes menos favorecidas para ser profissionalizado, de onde 

virá então a educação básica sólida exigida para este técnico? No capítulo 

anterior, o depoimento dos sujeitos com relação às deficiências (INEP, 2004) 

das nossas escolas públicas e até mesmo privadas, demonstraram a 

necessidade deles suprirem estas lacunas durante as aulas. E como 

desenvolver “maior capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, 

pensamento crítico, iniciativa própria e espírito empreendedor, etc.” 

(MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 113) nos novos cursos profissionalizantes 

aligeirados com alunos defasados de embasamento teórico? De onde virá este 

tempo? 

 Segundo Perrenoud (1999, p. 7), a escola está diante de um verdadeiro 

dilema com relação ao tempo necessário para construir competências e 

distribuir o conhecimento profundo. Será que o período de um ano e meio a 

dois anos é o suficiente para construir um leque de competências gerais e 

específicas além de suprir as lacunas de uma educação básica deficiente? 

 
(...) Quanto mais complexas, mediatizadas por tecnologias, 
apoiadas em modelos sistêmicos da realidade forem 
consideradas as ações, mais conhecimentos aprofundados, 
avançados, organizados e confiáveis elas exigem. 
 
A escola está, portanto, diante de um verdadeiro dilema para 
construir competências, esta precisa de tempo, que é parte do 
tempo necessário para distribuir o conhecimento profundo 
(grifos no original). 
 

  



 

No item sexto do Parecer 16/99 (MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 125), 

encontramos os princípios que regem a educação profissional, onde 

destacamos aqueles que tratam das competências para a laboralidade, 

definindo-as como “a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação 

valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho 

eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”. 

 
Pode-se dizer, portanto, que alguém tem competência 
profissional quando constitui, articula e mobiliza valores, 
conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas 
não só rotineiros, mas também inusitados em seu campo de 
atuação profissional. Assim, age eficazmente diante do 
inesperado e do inabitual, superando a experiência acumulada 
transformada em hábito e liberando o profissional para a 
criatividade e a atuação transformadora (p. 126). 

 

 

 Observamos ao longo deste documento que o mercado de trabalho é 

tratado como uma arena competitiva sem maiores análises sobre em que 

bases tais competições estão se dando. Os princípios axiológicos ajudam na 

adaptação do indivíduo para a laboralidade (manter-se na labuta mesmo sem 

um emprego formal, um conceito metamorfoseado de empregabilidade), e a 

educação assume mais uma vez a função de moldar as mentes e o 

comportamento humano para ajustar-se “às reviravoltas nos padrões de 

qualidade” dentro do processo produtivo, porque fora dele, a melhoria da 

qualidade nos bens e serviços públicos ainda não se faz sentir. 

 Ambos os Pareceres descrevem a realidade do ponto de vista do capital, 

como se viver competindo em desigualdade de condições fosse uma condição 

natural à qual todos estão convidados a adaptarem-se. Esta via utilitarista da 

educação profissional em função do setor produtivo é criticada por teóricos 

como Araújo da seguinte maneira: 



 

 
Ao considerar a formação profissional apenas a partir daquilo 
que é útil ao sistema produtivo e não daquilo que é necessário 
à sociedade e à elevação da compreensão do trabalhador 
sobre seu trabalho, a atual reforma da educação profissional 
descompromete-se com a construção do futuro e se conforma 
com o presente, reforçando as atuais relações sociais de 
dominação e de exploração do trabalho do técnico e dos 
demais trabalhadores (ARAÚJO, 2002, p. 9). 

   
 

Observamos, ainda que superficialmente, em alguns trechos deste 

Parecer, o reconhecimento por parte do governo das limitações do ensino por 

competências visando a laboralidade na medida em que há uma escassa oferta 

de empregos formais: 

 
(...) é necessário advertir que a aquisição de competências 
profissionais na perspectiva da laborabilidade, embora facilite 
essa mobilidade, aumentando as oportunidades de trabalho, 
não pode ser apontada como a solução para o problema do 
desemprego. Tampouco a educação profissional e o próprio 
trabalhador devem ser responsabilizados por esse problema 
que depende fundamentalmente do desenvolvimento 
econômico com adequada distribuição de renda 
(MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 126). 

  
 

O que nos intriga é o fato de não conseguirmos vislumbrar, a curto 

prazo, a passagem do modelo de ensino tradicional para aquele por 

competência principalmente quando o próprio governo reconhece o nível de 

exigência para uma instituição funcionar dentro dos novos padrões. 

Acreditamos que a maior incoerência em todo este discurso é a negligência da 

realidade em que a maioria das escolas se encontra, sem recursos e 

defasadas em termos de equipamentos e capacitação dos profissionais para 

que todo este novo modelo funcione adequadamente. Tudo que está sendo 

proposto e idealizado parece contar com uma rede de escolas que funciona em 

condições totalmente favoráveis de ensino e aprendizagem. 



 

Frigotto (2001)42 critica contundentemente esta atitude do governo ao 

introduzir o ensino por competências na nossa política educacional 

desprezando as desigualdades sociais existentes e o crescente desemprego. 

Para ele, esta escolha não é apenas irresponsável, mas também cínica. Ao ser 

entrevistado por um jornal de Joinville e argüido sobre o que pensa sobre a 

busca por competências, sua resposta foi a seguinte: 

 
Há uma mistificação. Inventou-se uma nova língua que usa 
termos que não têm nenhuma origem aparentemente 
sustentável: globalização, flexibilidade, tolerância, 
empregabilidade, competências. Essa idéia de educação por 
competência é alienadora, estupidificadora. Passa a idéia 
simplória de que cada um de nós, independente de origem 
social, pode ir comprar ou adquirir na caixa-preta da escola, o 
conjunto de competências que o mercado valoriza. No ponto de 
vista da política oficial é uma irresponsabilidade. Mostra um 
grau de cinismo e de ignorância porque prometer 
empregabilidade numa sociedade que não gera emprego não é 
só irresponsável, é cínico. A humanidade já resolveu 
suficientemente o problema da produção. Uma parcela cada 
vez mais ínfima do mundo precisa ser engajada na produção 
para produzir mercadorias que sobram. O grande problema do 
século 21 é criar sociedades que tenham capacidade política, 
cidadã, de distribuir a riqueza. Ao invés da escola ficar sobre 
promessas ilusórias do banco de competências, deve formar 
cidadãos que reflitam, se tornem críticos, que se tornem 
capazes de construir essa possibilidade de futuro (p. 1). 

 

No discurso (Parecer CNE/CEB 16/99), o governo reconhece que o 

conceito de competência amplia a responsabilidade das instituições de ensino: 

A vinculação entre educação e trabalho, na perspectiva da 
laboralidade, é uma referência fundamental para se entender o 
conceito de competência como capacidade pessoal de articular 
os saberes (saber, saber fazer, saber ser e conviver) inerentes 
a situações concretas de trabalho (...). 
 
Este conceito de competência amplia a responsabilidade 
das instituições de ensino na organização dos currículos 
de educação profissional, à medida que exige a inclusão, 
entre outros, de novos conteúdos, de novas formas de 
organização do trabalho, de incorporação dos 

                                            
42 Entrevista realizada com o pesquisador Gaudêncio Frigotto, em 2001, por um jornal de 

Joinville, Santa Catarina, A Notícia. 
Disponível em: http://www.an.com.br/2001/jun/03/1ger.htm 



 

conhecimentos que são adquiridos na prática, de 
metodologias que propiciem o desenvolvimento de 
capacidades para resolver problemas novos, comunicar 
idéias, tomar decisões, ter iniciativa, ser criativo e ter 
autonomia intelectual, num contexto de respeito às regras 
de convivência democrática (MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, 
p. 126 - grifos nossos). 

 

Enquanto, na prática, o COORDENADOR 11 ressalta a defasagem 

generalizada em que a escola se encontra: 

 
“Como nós não temos investimentos da instituição, e investimento de fora, 

aí você sente que nós temos que estar agora mais perto do mercado de 

trabalho. Aí você sente que nós estamos defasados, que os professores 

estão defasados, que a escola, a parte de instrumentos, equipamentos, a 

escola está defasada. Então ficamos distantes. O aluno ele sente quando 

ele vai fazer uma visita, que a escola está defasada” (COORD 11). 

 
 
 Resta-nos ampliar nosso conceito de flexibilidade para conviver com 

estas contradições até que possamos ver na prática aquilo que é vislumbrado 

nas palavras. 

 E por falar em flexibilidade, esta é definida no Parecer CNE/CEB 16/99 

como um princípio que permeia todas as perspectivas de construção dos 

currículos conferindo maior autonomia às instituições de educação profissional. 

 
Flexibilidade é um princípio que se reflete na construção dos 
currículos em diferentes perspectivas: na oferta dos cursos, na 
organização de conteúdos por disciplinas, etapas ou módulos, 
atividades nucleadoras, projetos, metodologias e gestão dos 
currículos. Está diretamente ligada ao grau de autonomia das 
instituições de educação profissional. (MEC/SEMTEC/PROEP, 
2001, p. 127). 
 
 

 A flexibilidade oferece liberdade para que as escolas tenham mais 

autonomia a fim de construirem currículos contextualizados com a realidade do 



 

mundo do trabalho, além de permitir “agilidade da escola na proposição, 

atualização e incorporação de inovações, correção de rumos, adaptação às 

mudanças, buscando a contemporaneidade e a contextualização da educação 

profissional” (p. 127). 

 Todo este processo de inovação começa com a capacitação dos 

docentes, fato que o governo reconhece no discurso, mas não na prática. 

 
(...) Não se pode falar em desenvolvimento de competências 
em busca da polivalência e da identidade profissional se o 
mediador mais importante desse processo, o docente, não 
estiver adequadamente preparado para essa ação educativa. 
 
(...) em educação profissional, quem ensina deve saber fazer. 
Quem sabe fazer e quer ensinar deve aprender a ensinar. A 
mesma orientação cabe ao docente da educação profissional 
de nível básico, sendo recomendável que as escolas técnicas e 
instituições especializadas em educação profissional preparem 
docentes para esse nível. (MEC/SEMTEC/PROEP, 2001, p. 
137). 
 

 
E quando os professores querem “fazer” e não encontram na escola os 

recursos nem a capacitação para “fazer”? 

O PROFESSOR 1 relata o quanto foi caótica a primeira tentativa de 

aplicar a noção de competências no curso de Edificações43, renomeado para 

Construção de Edifícios em 2001, retornando ao seu nome original em 2002, 

em decorrência de problemas no registro do curso junto ao Conselho Regional 

de Engenharia e Arquitetura (CREA), o que impossibilitou o reconhecimento do 

mesmo e dos diplomas emitidos para atuação dos alunos no mercado. A saída 

encontrada pela coordenação deste curso foi a seguinte (em negrito): 

                                            
43 Em Guimarães (1998), encontramos que para a reformulação do curso nos moldes exigidos 

pela nova legislação, foi gerado um documento Intitulado Proposta de Modelo Pedagógico 
para Reformulação dos Cursos Técnicos na Área de Construção Civil – 1997, elaborado por 
um grupo do Departamento de Desenvolvimento Educacional da SEMTEC/MEC, sob 
coordenação de um representante da ETFPE. Para maiores informações sobre esta 
proposta, consultar a dissertação desta autora. 



 

 
“No começo isso aqui foi uma loucura, aquele projeto inicial do 

laboratório de Construção Civil, onde acabou-se as disciplinas, foi um 

caos, não fazia parte da nossa cultura. Mas aos poucos a gente foi 

procurando o nosso caminho, e aos poucos acho que a gente 

encontrou. A gente voltou pra disciplina e a disciplina tem o 

objetivo de construir uma competência específica, então agrupou 

conteúdos que desse pra construir aquela competência 

específica e deu um nome àquela competência como uma 

disciplina. E essas disciplinas com suas competências 

específicas agrupadas, objetivam a competência geral do módulo, 

isso tem ajudado a gente a trabalhar de uma forma mais 

interdisciplinar. Por incrível que pareça a gente quando visa uma 

competência geral, a gente visa um projeto único das disciplinas. Tem 

nossas dificuldades ainda” (PROF 1). 

 
 
 Todo o processo de implantação do decreto exigiu dos atores enorme 

criatividade para unir aquilo que conheciam com aquilo que não conheciam, 

mas tinham que “aprender a fazer” mesmo sem “saber fazer”. Assim, através 

de tentativas, os professores buscaram o que lhes fazia sentido, recorreram ao 

agrupamento de conteúdos e deram à disciplina o nome da competência 

específica formada. 

 Para o PROFESSOR 1, os professores resistiram e muito, pois não se 

sentiam capacitados. Nesta coordenação, a saída foi criar uma nova estrutura, 

adaptou-se o que se conhecia com o que o MEC ordenava, e criou-se um novo 

modelo.  

 



 

“Resistência ainda, muita resistência, com o projeto original do MEC. Que 

tinha que ter mesmo porque veio de cima pra baixo. Eu acho que essa 

resistência ajudou o professor a reconstruir.  

 

(...) muitos professores de diversos cursos técnicos diziam que não eram 

contra o currículo por competência não, eles apenas se sentiam não 

capacitados para desenvolver porque eles reclamavam muito que a 

gestão não tinha investido na capacitação deles. Jogado de cima pra 

baixo, colocaram o professor na sala de aula, te vira. Essa reconstrução 

da resistência, foi que foi importante, pela minha visão. Porque o 

professor começou a perceber aos poucos que já sabia fazer aquilo, que 

aquilo ali é coisa antiga, que o que tava diferente era a estrutura, então 

quando se voltou pra estrutura que o professor conhecia, por disciplina, aí 

voltou de novo pro domínio do professor. Tanto é que hoje tá mais 

tranqüilo, tá dando conta do seu trabalho porque agora ele domina a 

estrutura. Ele recriou, passou a dominar. Ele criou uma nova estrutura, 

na verdade é isso, adaptou o currículo imposto pelo MEC, a 

formatação imposta pelo MEC, com o que ele conhecia e chegou 

num novo modelo, vamos dizer assim, que ele domina. Tem a ver 

com a nossa realidade” (PROF 1). 

 
 
 Se a transição para o ensino por competência requer tanta “criatividade 

e flexibilidade”, quando se trata de avaliar por competência fica bem mais 

complicado. Para o PROFESSOR 2, o professor termina vinculando o conceito 

à nota. 

 
“(...) O que tá ficando pouco complicado é avaliação. Porque a gente tem 

a necessidade de formar por competências mas ainda não tem as 



 

condições de avaliar pelas competências. Termina sempre vinculando 

isso a uma nota que vai... tá numa escala de 0 a 10, que você vai associar 

a um conceito e no fim das contas não mudou nada a questão da 

avaliação. O que tá faltando é trabalhar melhor essa parte avaliativa, 

como é que a gente vai entender que o aluno adquiriu realmente a 

competência? É quando ele fez ou é quando ele começar a abstrair aquilo 

ali pra outras propostas? Aí pra isso a gente precisava acompanhar esse 

aluno no mercado porque no tempo de dois anos não dá. Se você for 

mandar ´é competente`, ´não é competente`, o mercado não aceita” 

(PROF 2). 

 
 Para o COORDENADOR 4, competência é uma coisa restrita aos 

pedagogos, não tendo havido capacitação, os professores ficam perdidos na 

hora de avaliar. O problema é “como” avaliar. Além do mais, nem os concursos, 

nem os vestibulares adotam avaliação por competência, como então mudar 

uma mentalidade cuja realidade que extrapola a escola ainda não utiliza este 

conceito? 

 

“Não mudou nada porque não houve por parte do setor pedagógico uma 

capacitação do pessoal, dos professores. O que vem a ser essa avaliação 

por competência? Como operacionalizar isso? Qual o significado disso na 

didática? Como proceder em sala-de-aula? Nada disso. Extrapolando a 

escola, o vestibular, os concursos continuam não avaliando por 

competência. Parece-me essa coisa de competência, uma coisa restrita 

aos pedagogos. Eu posso tá equivocado, mas a grande massa de 

professores não só daqui, mas lá fora...Não é fácil você efetivar mudanças 

na mentalidade do professor. Você encontra muitas resistências”   

(COORD 4). 



 

 

 

 A fim de compreendermos melhor a diferenças inerentes ao processo 

tradicional de avaliação e aquele por competência, fomos buscar maiores 

esclarecimentos em Ramos (2001)44.  

 
O Sistema de Competências Profissional apresenta 4(quatro) 
dimensões que, articuladas entre si, têm como centro de 
unificação o processo de avaliação. Essas dimensões são: a) a 
identificação das competências; b) a normalização das 
competências; c) a formação por competências; d) a 
certificação de competências. (...) Quando o propósito da 
avaliação é somente a certificação, ela encontra-se num plano 
distinto das demais dimensões, dependente, muito mais, da 
identificação e da normalização do que da formação. No outro 
caso, ao contrário, a avaliação estará intrinsecamente ligada à 
formação (p. 1). 
 

 
 De acordo com a nova legislação, nossos profissionais têm que lidar 

com o desafio de construir os meios tanto para certificar competências e 

habilidades adquiridas no mundo do trabalho, propósito este que depende 

muito mais da identificação e da normalização, como também, certificar dentro 

de um processo de formação mais amplo nos cursos técnicos e tecnológicos. 

 
Nos Sistemas de Competências, as normas ou padrões 
definem um desempenho competente contra o qual se compara 
o desempenho observado de um trabalhador e se detecta as 
áreas de competência nas quais ele necessita melhorar para 
ser considerado competente. A norma é uma clara referência 
para julgar a possessão ou não da competência profissional 
(RAMOS, 2001, p. 1 - grifos no original). 
 

 
Ao ter que julgar o desempenho do aluno como competente a partir de 

um comparativo do desempenho exigido a um trabalhador a partir de normas e 

padrões pré-estabelecidos, as políticas educacionais deslocam a ênfase nos 

                                            
44 Texto orientador do curso ministrado no Congresso Brasileiro de Educação realizado pelo 

SENAC-PE, no período de 24 a 27/10/2001. 



 

processos de ensino para os processos de aprendizagem (MACHADO, 2002, 

p. 98). 

Este tipo de abordagem assume uma dimensão objetiva quando 

realizada tomando como referência técnica uma determinada competência 

profissional. Desta forma, Ramos (2001) adverte para os riscos de se converter 

a análise ocupacional em currículo, ficando o desempenho atado a rotinas fixas 

e excessivamente reguladas. 

 Para esta autora (ibid, p. 2), não se deve nem constatar nem avaliar uma 

competência através dos resultados ou de atos realizados, pois 

 
(...) nem o desempenho reduz-se a isto, o que torna impossível 
limitá-lo a um conjunto de tarefas, operações ou atividades 
descritas e codificadas com precisão. A observação do 
desempenho, na verdade, permite identificar o uso que faz o 
sujeito daquilo que sabe (a articulação e a mobilização das 
capacidades ou dos saberes em uso). Portanto, ele é o ponto 
de convergência dos vários elementos relevantes que 
compõem a competência ante uma situação. Assim, ser 
competente em algo implica aludir a essa convergência e não à 
soma de cada um dos elementos envolvidos, ou à execução 
parcial de cada um deles. A convergência desses elementos é 
o que daria sentido, limites e alcances à competência. 

 
 Para o professor formado para um processo de ensino-aprendizado 

focado na avaliação de conteúdos, esta nova abordagem implica numa nova 

cultura pedagógica, na formação e na avaliação. Como então passar de um 

sistema tradicional para outro por competência sem capacitação nem 

reestruturação da instituição? 

 As principais diferenças apontadas por Ramos (2001, p. 4) entre o 

sistema tradicional de avaliação e o sistema por competência são as seguintes: 

Avaliação tradicional 
• Necessariamente está associada a um curso ou programa; 
• Avalia-se a partir dos conteúdos de ensino; 
• A aprovação é baseada em escalas de pontos; 
• As perguntas são desconhecidas pelos avaliados; 
• Realiza-se em tempos pré-definidos; 



 

• Utiliza-se comparações estatísticas. 
 
Avaliação de competência 
• Centra-se nas evidências de desempenho profissional (definidos na 

norma); 
• Realiza-se em tempo não previamente determinado; 
• É individualizada. 

 

 Diante destas diferenças, segundo o COORDENADOR 2, as salas de 

aula com 40 alunos tornam a avaliação por competência inviável pois este tipo 

de avaliação requer um acompanhamento contínuo e individualizado por parte 

do professor. Além do mais, a disciplinas têm um tempo determinado que pode 

não ser o tempo de aprendizagem de todos os alunos. Para que esta nova 

concepção pedagógica seja implantada, toda a estrutura de ensino e 

organização dos cursos precisaria ser revista. Na atual conjuntura, o ensino por 

competência dentro do CEFETPE mostrou-se inviável, prevalecendo o sistema 

de notas. 

 
“Não implementa mesmo. Não dá pra implementar ensino por 

competência com a sala com 40 alunos com 01 professor só pra dá conta 

de 40 alunos, pra verificar que Antônio fez muito bem feito, João fez mais 

ou menos e Maria fez muito mal feito. Pra corrigir esse, corrigir aquele, 

corrigir aquele outro, fazer a recuperação paralela... Não implementa em 

canto nenhum. Talvez na França isso funcione. Mas aqui, não vai 

funcionar nunca. Então ou é nota ou é nota” (COORD 2). 

 
 

 Ao analisar a proposta do curso de Edificações para o novo modelo 

pedagógico, Guimarães (1998, p. 84) observa, no que diz respeito à avaliação, 

que esta se concentra em “medir objetivamente” o aproveitamento e o 

desempenho das capacidades e competências estabelecidas no documento 



 

Perfil da Profissão – 1997 (um detalhamento da Proposta de Modelo 

Pedagógico - 1997): “a avaliação pedagógica é definida através dos elementos 

de análise retirados da ‘atividade profissional’, os quais permitem a elaboração 

dos instrumentos próprios da ‘avaliação escrita e prática’ dos alunos”. 

Esta pesquisadora critica este tipo de avaliação pedagógica defendida 

na referida proposta pelo fato da mesma concentrar-se “apenas no processo 

objetivo da ação e nos resultados individuais desprezando a subjetividade dos 

alunos e caracterizando um descaso com a dimensão política e ética, que 

possibilita o desenvolvimento do sujeito e da formação de uma consciência 

crítica e emancipadora” (idem, ibid). 

Eis aqui um exemplo prático daquilo que Ramos adverte sobre o risco da 

avaliação do desempenho limitar-se a “tarefas, operações ou atividades 

descritas e codificadas em precisão” (2001, p. 2). Isto nos leva a inferir que a 

tentativa de implementar o ensino por competência no CEFETPE limitou-se a 

um foco excessivamente pragmático, voltado para os atos realizados e não 

para “a articulação e a mobilização das capacidades ou dos saberes em uso” 

(ibid). 

 Este tipo de avaliação também enfrenta barreiras no mercado de 

trabalho, já que o seu indicador não é numérico, como as notas, mas 

conceitual. O CEFETPE adotou os seguintes conceitos: “construiu a 

competência”, “não construiu a competência”, ou “competência em construção”. 

O mercado constitui-se num dos principais atores dentro deste processo, pois, 

é para ele que a escola está formando, e por isto ele precisa entender o 

sistema de avaliação da escola para estabelecer seus critérios de seleção. 

Como é que o sistema que prepara o profissional para o mercado de trabalho 



 

altera o sistema de avaliação dos seus profissionais sem prestar os devidos 

esclarecimentos ao empregador? 

 Reforçando o pensamento dos sujeitos conforme já situamos esta 

problemática no item “5.2 Pedras no caminho da competência”, o DIRETOR 2 

acredita que, caso o governo queira de fato implantar o ensino por 

competência, ele precisa fazer um grande fórum de discussões junto ao 

empresariado e às instituições envolvidas. O mercado entende a pontuação, a 

nota, então fica difícil implementar o ensino por competência sem o 

entendimento do empregador. 

 
“Não conseguiu e não vai conseguir porque não depende do CEFET, isso 

depende do governo federal. Se quiser implantar de fato o ensino por 

competência, ele tem que fazer um grande fórum de discussão 

principalmente junto aos empresários e às instituições. Sem isso não há 

quem consiga. Porque o mercado de trabalho está acostumado a pegar o 

melhor, não é só aquele que saiba fazer, aquele que saiba fazer melhor 

que o outro. Enquanto não tiver essa troca de mentalidade não vai 

funcionar, na minha opinião não funciona” (DIR 2). 

 
 
 Se a formação do empresariado foi do tipo tradicional com base na nota, 

quaisquer mudanças no histórico escolar dos alunos requerem uma estratégia 

específica e de longo prazo junto ao mercado de trabalho para que sejam 

estabelecidos novos critérios de seleção. 

 
“É feita avaliação no dia-a-dia. Isto dificulta muito ao nosso docente que 

está acostumado, está no sangue fazer prova, é 8 é 8, é 10 é 10, é 0 é 0. 

E ao passo com esta nova modalidade, a gente fica no impasse, não sabe 



 

se o aluno atingiu a competência ou não. E pra ter que relacionar 

competência a nota é muito difícil. Hoje nós sabemos que o nosso 

empresário, o nosso profissional da indústria que vive atuando, ele para 

avaliar o currículo do aluno, tem que ter nota. Sem nota ele não tem como 

avaliar. Porque ele estudou como a gente estudou antigamente. Então 

isso daqui a 20 ou 30 anos pode ser bem vivenciado e aí haja novos 

técnicos, novos profissionais do ramo que possam ter se acostumado com 

esse negócio de competência, conceito não nota” (COORD 7). 

 
 
 O sujeito abaixo relata as dificuldades enfrentadas na sua coordenação 

com a conceituação por competência. Havia dúvida também por parte dos 

professores que ao colocarem que o aluno “construiu” uma determinada 

competência, estavam afirmando que ele era 100% “competente”, o que não 

correspondia à realidade. Para alguns professores, a competência nivela o 

aluno por baixo, pois o padrão adotado, o mínimo aceitável, serve para avaliar 

todos. No caso desta coordenação, eles experimentaram problemas diretos 

com a emissão dos históricos dos alunos por parte do registro escolar o qual 

não tinha seus programas informatizados para emitir tal resultado. As 

inviabilidades tanto pedagógicas como administrativas resultaram no retorno ao 

conceito por meio de nota, não apenas nesta coordenação, como também para 

toda a escola. 

“Nós tivemos aqui uma fase complicada de absorção de mercado, 

porquê? Os alunos eram avaliados por competência e criou-se o critério 

“construiu” ou “não construiu” competência. Mas o aluno que “não 

construiu” competência, qual o grau de incompreensão, qual o grau de 

incompetência? Então isso ficava vazio. Então o aluno construiu, não 



 

construiu, ficava de 0 a 10, tá certo. E o próprio professor hesitava em 

colocar que o aluno era competente se ele não era 100% competente. 

Então isso gerou um transtorno de avaliação porque o professor não 

estava. O sistema de controle acadêmico só trabalhava com nota. Uma 

nota que diria que acima de 60% uma porcentagem era considerado 

competente e agora era incompetente. O professor continuou fazendo 

avaliação por nota e convertendo isso aí em grau de competência. O 

mercado não entendeu. Ele não queria saber se o aluno era competente 

ou não competente, ele queria saber o grau de competência do aluno. O 

mercado estava acostumado a trabalhar com o coeficiente de rendimento 

escolar. Embora se diga muito que nota não mede conhecimento, mas é o 

que agente consegue traduzir o aproveitamento do aluno. Então nós 

tivemos problemas com a CELPE que estava precisando contratar 

pessoal e um dos critérios que ela estava adotando era a base de 

histórico escolar. E o histórico que chegou lá, nós fizemos até um histórico 

improvisado porque a escola não tava emitindo nada colocando 

competência construída e não construída. Esse aluno que não construiu 

competência, ele está reprovado? Ele vai construir? Como é que vai ser? 

Foi quando a escola despertou, não dá pra fazer currículo dessa forma, 

nós não estamos preparados para apresentar currículo dessa forma. Nós 

temos que colocar competência mas conceituada por um referencial 

numérico. Com isso voltou-se a nota” (COORD 8). 

 
  

 O ensino por competência significa uma mudança de cultura para a 

prática da educação brasileira. O que assistimos no CEFET-PE até o presente 

momento é a tentativa de implementar o novo perfil, porém, considerando as 

falas dos sujeitos entrevistados, observamos que nem a pesquisa de mercado, 



 

nem a modularização, nem o ensino por competência foram implementados de 

fato. Há sim, modalidades “disfarçadas” daquilo proposto pela legislação, um 

“jeito” criativo e flexível de atender às mudanças impostas, mas distante de se 

consolidar dentro dos parâmetros propostos pelos documentos citados. 

 Corroboramos com Kuenzer (2003a) quando esta autora afirma que 

muito se tem falado e escrito sobre “a relação entre teoria e prática, mas pouco 

se avançou na práxis pedagógica comprometida com a emancipação dos 

trabalhadores” (p.18).  

 O pensamento de Market (2002a, p. 191) segue a mesma direção: 

 
O debate atual sobre as novas competências no trabalho e na 
vida demonstra ainda uma grande incerteza sobre as suas 
fundamentações teórico-metodológicas e prático-pedagógicas, 
o que repercute diretamente sobre o entendimento de que seus 
objetivos venham a ser emancipatórios ou somente 
instrumentais. 

 
 
 Os problemas enfrentados pelo CEFETPE com a tentativa de 

implementação do novo perfil pedagógico para a educação profissional 

enquadram-se dentre aqueles relatados por Rummert (2003, p. 146) no 

seminário organizado pelo MEC/SEMTEC/PROEP em 2003, dos quais 

destacamos: 

 
- as escolas, em geral, e os professores, em particular, não 

apreenderam, até hoje, efetivamente, o que seja competências 
e habilidades; 

-  a maior parte dos professores não domina os conhecimentos 
necessários ao desenvolvimento do trabalho centrado nas 
competências, do mesmo modo que desconhece o que seja a 
educação tecnológica; 

- deve-se considerar que a proposta centrada nas competências 
exige muito do professor e, por isso, vem sendo rejeitada; 

- a avaliação da aprendizagem se configura como um grande 
problema na organização escolar por competências; 

- o trabalho de projetos, indispensável às competências, não é 
desenvolvido na maioria das instituições; 



 

- as escolas foram desmontadas pelo Decreto nº 2208, havendo 
inúmeras dificuldades concretas para estruturar os currículos 
segundo os novos parâmetros; 

- as recentes mudanças na legislação geraram conflitos no 
interior das instituições e acarretaram toda ordem de 
improvisações. 

 
 

 Para finalizar este capítulo, tomaremos as palavras de Perrenoud (1999) 

quando este afirma que é “preciso aceitar que uma reforma não é decidida do 

topo, nem emana, espontaneamente, da base, mas constrói-se conforme um 

paciente e complexo processo participativo, que recorre a dispositivos e 

competências específicas de conserto e de inovação, em pequena e em 

grande escala” (p. 86). Processo este que precisa respeitar os desafios 

inerentes às mudanças almejadas considerando o seguinte: 

a. Nem as práticas, nem os sistemas evoluem muito rapidamente; 
por isso, é preciso buscar o tempo necessário para mudança 
das atitudes, das representações e das identidades. 

b. Raramente se muda tudo sozinho, pois é mais fecundo 
participar de um processo coletivo no âmbito de uma equipe ou 
no estabelecimento de uma rede. 

c. Nenhum sistema muda sem ambivalências internas da maioria 
dos atores, nem sem conflitos entre eles sobre o fundo, a 
estratégia e os resultados. 

d. Não se muda com base no medo ou no sofrimento, tampouco 
na indiferença. 

e. Toda reforma apóia-se em um estado do processo de 
profissionalização do ofício de docente e pode contribuir para 
esse processo ou, ao contrário, levá-lo a regredir, conforme a 
atitude dos reformadores (THURLER e PERRENOUD apud 
PERRENOUD, 1999, p. 86). 

 
 

Diante de tantas contradições, optamos por encerrar este capítulo com o 

seguinte questionamento: até que ponto podemos falar de um novo perfil 

profissional dentro do CEFETPE? 

 
Se a abordagem por competências não passar de uma 
linguagem da moda, ela modificará apenas os textos e será 
rapidamente esquecida. Se sua ambição for a transformação 
das práticas, passará a ser uma reforma do terceiro tipo, que 
não pode economizar um debate sobre o sentido e as 
finalidades da escola e, tampouco, instalar-se em um profundo 



 

divórcio entre aquilo que os professores pensam e aquilo que o 
sistema espera dela. Construir competências desde a escola 
requer “paciência e longo tempo” (Perrenoud, 1999, p. 86). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Chegamos a uma etapa conclusiva do nosso trabalho, porém não final. 

Toda pesquisa inserida num contexto histórico e dialético, como o das políticas 

educacionais, permanecerá inacabada. No caso do nosso estudo, pretendemos 

de fato que ele fomente discussões, conduzindo a uma auto-reflexão no 

CEFETPE, contribuindo para os futuros rumos da instituição. 

 Ao estudar uma reforma, deparamo-nos inicialmente com um problema 

de ordem semântica, como ressalta Sacristán (1996), uma vez que penetramos  

 
(...) num mundo de significados muito variados, já que o termo 
é utilizado para propósitos muito diferentes, cobrindo 
programas de ação de ordens muito variadas e de diversas 
orientações políticas e pedagógicas. (p. 50) 
(...) A título de exemplo, fala-se de reformas quando se quer 
acomodar o ensino às demandas do mercado de trabalho, 
quando se efetua uma mudança de estrutura de níveis ou de 
ciclos com a finalidade de tornar o sistema mais justo; fala-se 
de reformas ao se descentralizar a administração do sistema, 
quando se incorporam conteúdos novos ou novas tecnologias, 
ao se pretender melhorar os estilos pedagógicos 
dominantes, quando se busca a transformação dos 
procedimentos de gestão interna das escolas, quando se 
buscam mudanças na organização escolar ou nos mecanismos 
de controle; alude-se à reforma quando se busca melhorar o 
rendimento dos alunos, diminuindo o fracasso, ou quando se 
fala em aumentar a qualidade dos professores, etc. (p. 51-52 - 
grifos nossos)  

 
 No caso da reforma em estudo, concluímos que ela encaixa-se num tipo 

de reforma que utilizou um discurso em prol da modernização do ensino 

profissional. Neste contexto, entende-se por modernização aquilo que atende 

aos ditames de uma lógica mercadológica inquestionável e aparentemente 

irreversível, cujos avanços tecnológicos e todas as suas conseqüências para o 



 

trabalhador são compreendidas como inerentes a este processo. À educação 

cabe a função de ajustar-se e ajustar aqueles que dela precisam para conviver 

dentro das novas formas “criativas e flexíveis” de sobrevivência. Toda esta 

adaptabilidade é repassada para os estudantes e profissionais que buscam a 

educação profissional, a fim de proporcionar-lhes maior laboralidade, 

trabalhabilidade, ou empregabilidade. 

 Ainda segundo Sacristán (1996, p. 52), as reformas 

 
Embora anunciadas sob rótulos que enunciam propósitos 
louváveis e muito variados de transformação, não podemos 
esquecer que na linguagem política as reformas têm outra 
função: servem para se fazer crer que existe uma estratégia 
política para melhorar a oferta educacional com um programa 
de “reforma”. Reformar evoca movimento, e isso encontra 
ressonância na opinião pública e nos professores, sendo 
duvidoso, entretanto, que se traduza realmente numa política 
de medidas discretas mas de constante aplicação, tendentes a 
melhorar a oferta da educação. Cria-se a sensação de 
movimento, geram-se expectativas e isso parece provocar por 
si mesmo a mudança, embora em poucas ocasiões, ao menos 
em nosso contexto, se analise e se preste conta, depois, do 
que realmente ocorreu. 
 

 
 Nossa pesquisa mostrou que a reforma da educação profissional dos 

anos 90 foi anunciada em prol da melhoria do ensino profissional, para 

aumentar a oferta de vagas para os indivíduos menos favorecidos, como 

também para lhe conferir a flexibilidade necessária para acompanhar as 

transformações do mercado. Ela também criou uma “sensação de movimento”, 

só que longe de ser um movimento “discreto” e constante, com o propósito real 

de melhorar a oferta de ensino, ela chegou como um “choque”, abalando as 

bases estruturais que consagraram o ensino profissional da rede federal ao 

separar a educação geral do ensino técnico. Para que esta reforma não passe 

sem que se preste contas, através do nosso estudo procuramos analisar o 

processo de implantação da nova legislação da educação profissional no 



 

CEFETPE, bem como seus desdobramentos, na ótica dos seus gestores e 

docentes. 

De acordo com os depoimentos, observamos que na realidade, a 

tentativa de implantação da reforma no CEFETPE estancou no discurso. Os 

gestores locais absorveram o discurso dos legisladores, e em sala de aula, 

nada de fato mudou realmente. O professor continua ensinando da maneira 

como vinha antes, com os mesmos recursos, enfrentando as mesmas 

limitações no orçamento, sem capacitação, utilizando a mesma linguagem 

avaliativa, a nota. Portanto, no cômputo geral da reforma, observamos que a 

mesma deixou muita confusão, desmobilização e desestruturação. 

 Observamos que a reforma no Brasil alterou as regras de funcionamento 

da educação profissional, a começar pela separação do ensino técnico do 

propedêutico, do ponto de vista estrutural; e do ponto de vista pedagógico, pela 

introdução do modelo de ensino por competência e modular. Tudo isto imposto 

de forma coercitiva, através da criação de uma linha específica de 

financiamento, o PROEP, para as escolas que implantassem o novo sistema. 

Diante deste instrumento mais poderoso do que a própria lei, como bem coloca 

Cunha (2002), acreditamos que nos deparamos com o que Sacristán (1999) 

chama de “exercício do poder oculto”. Como vimos, toda esta nova ordem 

política assume os velhos moldes de “cima pra baixo”, e “de fora pra dentro”, 

pela influência direta do Norte Econômico através dos seus “ministérios supra-

nacionais” (FRIGOTTO, 2001a), as agências multilaterais de financiamento. 

 Esta reforma de caráter reestruturador, ao ancorar no chão do 

CEFETPE, assumiu novas roupagens, foi percebida pelos sujeitos 

entrevistados como “caótica, um choque tão grande, uma coisa meio jogada, 



 

uma manobra política, uma desestruturação total, etc.”. Mesmo os sujeitos que 

apontaram algo de positivo na reforma, como o ingresso de um maior número 

de alunos trabalhadores nos cursos técnicos, também reconheceram que a 

reforma promoveu uma forte desestruturação no CEFETPE. 

Para melhor compreender todo este processo, realizamos nossa análise 

em três movimentos. Primeiramente analisamos a cefetização da ETFPE e 

concluímos que a transformação da Escola Técnica Federal de Pernambuco 

em Centro Federal de Educação Tecnológica deu-se por manobra política, 

portanto, sem as condições estruturais reais para oferecer desde cursos 

básicos até cursos superiores e de pós-graduação. Sem evidências concretas 

das condições essenciais para esta transformação, como novos laboratórios, 

capacitação de professores, política salarial para os docentes lecionarem em 

cursos de nível tecnológico, etc., a reforma nasceu desacreditada no seio da 

sua comunidade. Os instrumentos exigidos pela lei, como um plano de 

implantação a ser aprovado pelo MEC, nunca existiram. Além do mais, a 

escola não dispunha de um planejamento estratégico nem mesmo instalou um 

processo de construção de um projeto político-pedagógico. Desta forma, esta 

reestruturação desestruturadora aos olhos dos nossos sujeitos chegou como 

um “choque”, mas que de fato nada mudou. Mudou sim, numa direção 

desestruturadora e não para uma reestruturação reformadora e construtiva. 

A introdução dos novos cursos tecnológicos, apesar de serem a 

justificativa da cefetização em si, e a salvação para uma possível 

estadualização da escola, percorreu caminhos sinuosos: sem recursos, sem 

capacitação, promessas de apoio financeiro para os cursos não cumpridas, 

cursos abertos contra a vontade dos docentes, sendo estes praticamente 



 

intimados a abrir o curso. Alguns deles foram instalados na base do ”vamo, 

vamo”, do “toma e se vire”, outros partiram da vontade dos próprios 

professores, e com um relativo apoio institucional. Porém, nenhum deles 

contou com o apoio financeiro necessário, deparando-se com diversas 

dificuldades, limitações e contra-tempos. 

Neste contexto, para alguns sujeitos, a reforma é interpretada como algo 

que ainda não tinha acontecido de fato, “não brotou”, pois os gestores, ao invés 

de criarem condições concretas e palpáveis para que a mudança de 

mentalidade (SAVIANI, 1987) fosse paulatinamente sendo construída, eles 

assumiram o discurso governamental, e através dos seus relatórios procuraram 

mascarar a realidade. 

Alguns sujeitos observaram que a introdução do nível tecnológico criou 

uma disputa no interior da escola com relação ao grau de importância entre os 

cursos técnicos e tecnológicos, principalmente no que diz respeito aos 

benefícios financeiros. 

As verbas recebidas pelo PROEP foram pessimamente administradas, 

mais de 80% investido em equipamentos e materiais que muitas vezes não 

refletiam as reais necessidades apontadas pelos professores, em função do 

corpo administrativo não ter adotado um modelo de gestão democrática e 

participativa que permitisse diagnosticar as necessidades dos cursos como um 

todo e priorizá-las criteriosamente. Então alguns cursos foram mais 

privilegiados neste sentido, principalmente os de nível superior, enquanto 

outros não receberam incentivo financeiro algum. 

No nosso segundo movimento de análise, focalizamos a separação do 

ensino técnico do propedêutico. Das imposições, esta foi a mais polêmica de 



 

todas, pelo fato do governo negligenciar o pensamento dos nossos 

pesquisadores, teóricos e docentes, que vinham discutindo os novos rumos da 

educação profissional em prol de uma formação integral do indivíduo. A 

separação atingiu a espinha dorsal da educação profissional oferecida pelas 

escolas técnicas e agrotécnicas federais, além dos CEFETs, provocando de 

imediato, dentro do CEFETPE, a perda da identidade da instituição por parte 

daqueles que construíram o melhor da experiência brasileira nesta modalidade 

de ensino. 

Para teóricos como Kuenzer (2003a), esta decisão foi reacionária e 

controversa, pois, se a reforma tinha como intenção geral flexibilizar a 

educação para que esta acompanhasse os ditames do mercado, ela se 

distanciou completamente, na medida em que os avanços tecnológicos 

baseados na microeletrônica tornam a prática não uma mera atividade, mas 

“um enfrentamento de eventos” (p. 21), exigindo do trabalhador o 

desenvolvimento de habilidades psico-físicas que dependem cada vez mais de 

embasamento teórico. 

Este golpe que veio com o Decreto 2.208/97 promoveu descrédito, 

desânimo e frustração, diante das políticas públicas para o ensino profissional 

brasileiro, além de muita resistência por parte dos docentes. 

O reflexo mais negativo desta separação no interior da sala de aula foi o 

desnível entre os alunos no que se refere à aprendizagem de conteúdos 

durante a educação básica. Frente a um alunado heterogêneo, pelo fato de 

terem concluído o ensino médio em diferentes instituições da rede, os 

professores viram-se forçados a complementar a formação geral dos alunos, 

utilizando parte das aulas técnicas para suprir deficiências teóricas. Ou seja, a 



 

articulação entre a formação geral e a técnica insistiu em permanecer, porém 

de forma “capenga”. No que diz respeito à concomitância, esta modalidade não 

foi oferecida pelo CEFETPE. 

Observamos também que a separação de acordo com o discurso do 

MEC/SEMTEC tinha como objetivo corrigir a distorção do grande percentual de 

alunos que freqüentavam as escolas técnicas como caminho para a 

universidade devido à qualidade do seu ensino. Apoiados nas falas dos nossos 

sujeitos como também em Mendes (2002), Cunha (2002) e Duarte (2003), 

concluímos que esta distorção não foi corrigida com a separação. Na verdade, 

quem vai determinar a aspiração do aluno à universidade não é a escola, mas 

a própria sociedade. Encontramos no CEFETPE uma clientela variada nos 

cursos técnicos: alunos que estão se preparando para o vestibular enquanto 

garantem o certificado de técnico para ingressar no mercado, universitários que 

buscam a experiência prática, mestrandos, profissionais que buscam uma 

reciclagem ou aguardam uma vaga na universidade, etc. Definitivamente, a 

separação não impediu os alunos que aspiram à universidade buscarem a 

qualidade de ensino que o CEFETPE pode oferecer. 

 No nosso terceiro movimento, diante do novo perfil pedagógico, 

concluímos que nem a pesquisa de mercado, nem a organização do currículo 

por módulos e o ensino por competência se institucionalizaram no CEFETPE 

como mandava o figurino da lei. 

A pesquisa de mercado aconteceu num primeiro momento da reforma, 

porém não de forma sistematizada pela instituição. Cada coordenação, de 

acordo com suas condições e contatos, procurou atender a este requisito. 

Algumas promoveram visitas técnicas a empresas da área, outras utilizaram 



 

apenas pesquisa a partir dos relatórios de estágio dos alunos. Porém, ao 

contrário de previsto na lei, o contínuo processo de atualização não se 

estabeleceu. 

Com relação ao ensino por competência, observamos que os próprios 

técnicos do governo que defendiam este modelo pedagógico não tinham 

competência para repassá-lo, pois lhes faltava experiência. Faltou pesquisa e 

tempo para maturar esta mudança de cultura dentro das instituições. Faltaram 

gestores treinados para mobilizar a comunidade em prol dos novos objetivos. O 

que houve, segundo os nossos entrevistados, foram alguns seminários, mas 

nada tão consistente a ponto de transformar a cultura docente, educada, 

treinada e experiente para lecionar por disciplinas e avaliar por notas. Além 

disso, a reforma esbarrou em sérios problemas de ordem estrutural: defasagem 

dos equipamentos e laboratórios, muitos deles ainda dos idos de 1983 quando 

a ETFPE mudou-se para a sua sede atual; despreparo do setor de registro 

escolar que não teve como adaptar seus programas para lançar no histórico 

escolar dos alunos os conceitos utilizados pela avaliação por competência. 

A avaliação por competência também ficou inviabilizada, pois esta exige 

um acompanhamento individualizado de cada aluno. O número de alunos em 

sala de aula, trinta a quarenta, em média, mostrou-se totalmente incompatível 

com este novo modelo. 

Com relação à modularização, esta se deu “parcialmente”. Alguns 

cursos, por sua própria natureza, aproveitaram este “movimento” para 

atualizarem e reagruparem seus conteúdos de forma que cada módulo 

concentrasse as disciplinas de acordo com uma determinada habilidade exigida 



 

pelo mercado de trabalho. Podemos dizer que esta organização contribuiu para 

deixar os objetivos dos cursos mais claros. 

No que tange à terminalidade, esta mostrou-se inviável, já que tem 

implicações estruturais. Para que todos os módulos tenham terminalidade, e 

que os alunos possam cursá-los sem necessariamente seguir uma seqüência, 

o CEFETPE teria que oferecer todos os módulos ao mesmo tempo. Isto não é 

possível, a começar pelo número de professores disponíveis, dos laboratórios, 

etc. Nestas condições, os módulos, para um dos sujeitos, tornaram-se 

“períodos disfarçados”. 

Com relação ao ensino médio, chegamos a conclusões semelhantes às 

apontadas por Lima Filho (2003, p. 91) no seu estudo sobre os impactos da 

reforma no CEFET Paraná: a redução de vagas no ensino médio do CEFETPE 

elevou a concorrência nos exames de seleção. Além do mais, o ensino médio 

do CEFETPE ficou restrito aos turnos da manhã e tarde, inviabilizando a 

entrada do aluno trabalhador. No geral, o ensino médio foi colocado em 

segundo plano nas prioridades da gestão vigente, já que, de acordo com o 

documento do PROEP, os números apontavam para uma forte redução na 

oferta de vagas, levando-nos a inferir que a verdadeira intenção dos gestores 

da época era a extinção deste nível no CEFETPE. 

Com relação aos impactos da reforma no CEFETPE como um todo, não 

chegamos à mesma conclusão de Lima Filho (2003) no que denomina 

“Desescolarização da Escola”, como ocorreu no CEFET Paraná, enquanto 

“uma estratégia de utilização de recursos públicos com vista a promover a 

reconversão da instituição educacional pública em empresa de formação 

inserida em um mercado privado de educação profissional” (p. 95). 



 

Mesmo que os gestores do CEFETPE almejassem o mesmo caminho do 

CEFET Paraná, ou seja, a privatização do ensino profissional, eles não teriam 

condições para tal diante da falta de planejamento e da desagregação dentro 

da instituição. O corpo diretivo da época não se muniu de instrumentos 

indispensáveis a qualquer gestor educacional para impulsionar um movimento 

de reforma como um projeto político-pedagógico, enquanto processo de ação-

reflexão, cujos rumos são definidos de forma participativa. Muito menos de um 

planejamento estratégico que permitisse ações condizentes com os recursos 

financeiros disponíveis para atingir os objetivos traçados. 

Nossa conclusão com relação à reforma no CEFETPE é que ela 

promoveu uma desestruturação nas bases que construíram o melhor que a 

educação profissional ofereceu. 

 No entanto, como estamos realizando um estudo no âmbito das políticas 

educacionais, e temos nosso objeto inserido num contexto histórico-dialético, 

as lutas e pressões dos nossos pesquisadores e profissionais da educação 

técnica desde o momento em que o Decreto nº 2.208/97 entrou em vigor 

finalmente surtiram efeito. O referido decreto, enquanto grande desencadeador 

da nossa pesquisa, foi revogado em 23 de julho de 2004, com a promulgação 

do Decreto nº 5.154/04. A principal mudança deste recente decreto é a 

possibilidade do ensino profissional voltar a ser oferecido integralmente, além 

de concomitantemente. Vemos este momento como fértil e propício para o 

CEFETPE se voltar para dentro da sua comunidade e encontrar seus futuros 

rumos. Decidir conjuntamente como, onde e quando a integralidade do ensino 

profissional deve ser restabelecida. E desta forma reconquistar sua identidade 

enquanto escola. 



 

As dificuldades advindas com a desestruturação expuseram 

problemáticas que talvez ficassem ocultas por muito tempo. Apesar de árduo, 

este processo pode ser visto como enriquecedor da própria história da escola. 

O enfrentamento dos problemas, se bem aproveitado, pode ser de grande valia 

para um processo de soerguimento da escola em bases mais sólidas, 

aprendendo com os erros do passado, através de um modelo de gestão 

transparente e participativo, cujas ações possam ser controladas e monitoradas 

por todos. Para isto, é de fundamental importância a construção de um projeto 

político pedagógico que dê à escola um rumo estratégico para que ela cumpra 

com a sua missão social de profissionalizar nossos trabalhadores a partir de 

uma formação integral que tenha como meta a politecnia. 

A maneira como o CEFETPE irá conduzir estes novos rumos instiga um 

novo movimento investigativo, onde pesquisas da mesma natureza que a 

nossa irão dar continuidade ao registro de experiências vivenciadas dentro das 

políticas públicas brasileiras para o ensino profissional, contribuindo para que 

as futuras reformas não repitam os erros já estudados e registrados no 

passado. 
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ANEXOS 



 

 
 
 

ROTEIRO 
 
 
Transformação ETF em CEFET 
 
1) Quais motivos justificaram a transformação da ETFPE em CEFET? 
2) O que foi feito ao nível de infra-estrutura para que a ETFPE atendesse ao 

estabelecido na lei e se transformasse em CEFET-PE? 
3) O que modificou na gestão desta instituição com a sua transformação em 

CEFET? 
4) Na sua opinião, quais os pontos positivos e negativos da transformação de 

ETFPE para CEFETPE? 
 
Separação do ensino médio propedêutico do profissional 
 
5) Como se deu a tomada de decisão para a redução gradual do número de 

vagas no ensino médio? 
6) Como você vê a separação do ensino médio propedêutico do ensino 

profissional e em sua opinião qual a repercussão disto no CEFETPE?  
7) Como o professorado reagiu diante de tão profundas mudanças? 
8) Que conseqüências esta separação tem para os alunos? 
 
Certificação 
 
9) Que mecanismos foram criados no CEFET-PE para certificar 

conhecimentos/competências adquiridas no trabalho? 
 
Implementação dos cursos técnicos, tecnológicos 
 
10) Como se deu a implementação dos cursos de nível tecnológicos e como os 

docentes foram estimulados a qualificar-se para trabalhar neste nível de 
ensino? 

11) Como se deu o processo de transferência dos cursos anteriormente 
técnicos de nível médio para pós-médio e quais a implicações desta 
mudança? 

12) Em sua opinião, aumentou o nível de empregabilidade dos alunos egressos 
do CEFETPE? 

13) Em sua opinião, qual a função primordial da EP e como o CEFETPE tem 
conseguido realizar este propósito? 

14) Quais os aspectos positivos e negativos na criação dos níveis pós-médio e 
tecnológico? 

 
Pesquisa de mercado 
 
15) Como o CEFETPE está procedendo para atender às demandas do 

mercado? 



 

16) Como está sendo feita a atualização permanente do perfil e das 
competências e que mecanismos foram criados para tal? 

17) Como está a aceitação do aluno CEFETPE no mercado? 
 
Cursos Modulares 
 
18) Como tem sido a experiência da organização dos currículos por módulos e 

quantos cursos estão sendo oferecidos desta forma 
 
Gestão da Reforma 
 
19) Como tem sido administrada autonomia dada aos CEFETs para criação de 

cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico no 
CEFETPE? 

20) Qual a sua avaliação da atual situação administrativa do CEFET ? 
21) Em sua opinião, qual a maior repercussão da reforma no CEFETPE em 

termos pedagógicos e administrativos? 
22) Quanto o CEFETPE recebeu do PROEP e qual a sua análise da aplicação 

destes recursos na melhoria da gestão levando em consideração novas 
formas jurídicas, elaboração de instrumentos que dêem agilidade nos 
processos, aplicação de filosofias de gestão, etc? 

23) De que maneira a criação de uma Diretoria de Relações Empresariais tem 
contribuído para a formulação de convênios que permitam o CEFETPE se 
tornar auto-sustentável? 

24) Que mecanismos a gestão do CEFETPE tem criado para promover a 
transparência administrativa? 

 
Ensino por competências 
 
25) Com relação ao ensino por competência, em sua opinião o CEFETPE 

conseguiu implementá-la ou não. Caso negativo, que razões você apontaria 
para tal? 

26) Como o professor do CEFETPE tem assimilado o ensino por 
competências? Eles estão devidamente preparados para a nova cultura 
pregada pela reforma do ensino profissional? 

 
Ensino Médio 
 
27) Qual a sua avaliação da qualidade de ensino oferecido pelo CEFETPE? 
28) Os professores do ensino médio passaram por treinamento adequado para 

adequar-se às novas características do mesmo? Explique. 
29) Como os princípios pedagógicos: “identidade, diversidade, autonomia, 

interdisciplinaridade e contextualização” estão sendo integrado na 
estruturação do currículo do Ensino Médio? 

30) Aluno do ensino médio do CEFETPE está sendo preparado para o trabalho 
ou para o vestibular? 

 


