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RESUMO 

A referida pesquisa teve por objetivo analisar as implicações da Reforma da 

Educação Profissional da década de 90 na Escola Agrotécnica Federal de Barreiros-

PE (EAFB-PE), uma instituição com tradição no ensino profissional agrícola. Trata-

se de uma pesquisa de cunho qualitativo que foi realizada em forma de pesquisa 

bibliográfica, análise documental e entrevista semi-estruturada, com os seguintes 

sujeitos: gestores, professores e funcionários administrativos. Concluiu-se que 

apesar da instituição ter crescido no aspecto quantitativo com relação ao número de 

matrículas, a qualidade do ensino ficou prejudicada. Vários foram os fatores que 

contribuíram para a precarização e a desqualificação no ensino na EAFB-PE: a 

ausência de financiamento específico para a implantação da reforma; a não 

contratação de docentes; a falta de capacitação (formação continuada) dos 

professores; a separação entre o ensino médio e o profissional provocando a perda 

da identidade do ensino na instituição; a substituição do sistema escola-fazenda pelo 

sistema modular e a implantação do ensino por competências. 

 

Palavras-chave: Ensino Profissional, Reforma da Educação Profissional, Ensino 

Agrícola. 
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ABSTRACT 

 
 

This study aimed at analising the implications of the Professional Education Reform, 

which took place in the 90’s, within the Federal Agro Technical School of Barreiros-

PE (EAF-PE), a traditional agricultural professional education institution. It is a 

qualitative research which was developed by using bibliographical research, 

documental analysis as well as semi-structured interviews with the following 

individuals: managers, teachers and administrative staff. It was concluded that, 

despite the fact that the institution had increased in qualitative aspects in relation to 

the number of enrollments, (the) quality of teaching was jeopardized. Several factors 

contributed to the precarization and disqualification of the teaching at the EAFB-PE: 

the lack of specific funding for the implementation of the reform; the non-hiring of new 

teachers; the lack of training (continued education) of the teachers; the separation 

between general and professional education which provoked the loss of identity of 

the teaching within the institution; the substitution of the farm-school system by the 

modular system, and the implementation of the competence-based teaching. 

 

 
Key-words: Professional Education, Professional Education Reform, Agrícola 
Education. 
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O presente trabalho representa o resultado de uma investigação sobre a 

implementação da Reforma da Educação Profissional (REP) na Escola Agrotécnica 

Federal de Barreiros – PE (EAFB –PE). O desejo por tal pesquisa originou-se a partir 

da minha prática profissional enquanto pedagoga e participante da equipe gestora1, 

tendo sido uma das pessoas responsáveis pela implantação da reforma nessa 

Instituição Federal de Educação Tecnológica.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96, o Decreto 

Federal nº 2.208/97, a Portaria MEC nº 646/97, a Portaria MEC nº 1.005/97, o 

Parecer CNE/CEB nº 16/99 e a Resolução CNE/CEB nº 04/99 foram as bases legais 

que fundamentaram a Reforma da Educação Profissional Brasileira da década de 

90. A mesma veio modificar a Educação Profissional, até então regida pela 

legislação2 da década de 70: a Lei nº 5.692/71 que dispunha sobre o ensino de 1º e 

2º graus e o Parecer do CFE nº 45/72 que complementava essa lei no que tangia à 

profissionalização. 

A LDB nº 9.394/96 foi resultado das exigências de um novo cenário político e 

econômico que se enraizava no Brasil a partir da década de 80, porém que não se 

circunscrevia somente a esta realidade, mas se apresentava imerso num contexto 

muito maior de capitalismo globalizado. Cenário este reflexo das mudanças advindas 

do sistema produtivo (reestruturação produtiva): passagem do modelo fordista para o 

modelo de acumulação flexível. 

                                                 
1 Participação na gestão no âmbito pedagógico. 
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Segundo Harvey (1992), a denominação acumulação flexível decorre da 

forma de produção de mercadoria no momento atual confrontar-se com a rigidez do 

fordismo, apoiando-se, portanto, na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo.  

Esse novo modelo de organização produtiva, seja no campo ou na cidade, no 

setor primário ou secundário da economia, exige como conseqüência um novo 

trabalhador e com isso vem requerer mudanças no perfil de formação do profissional 

para atender aos interesses do mercado, do sistema capitalista (FRIGOTTO, 1997). 

Assim, atendendo a esse requisito, a reforma instituiu: o ensino por 

competências; a modularização dos cursos; o currículo flexível; estudos de demanda 

para direcionar o ensino ao mercado de trabalho; os três níveis do ensino 

profissional: o básico, o técnico e o tecnológico; e determinou a separação entre o 

ensino médio e o ensino profissional. 

O ponto mais polêmico é sem dúvida a separação entre o Ensino Profissional 

e o Ensino Médio estabelecida no Art. 5º do Decreto nº 2.208/973. A polêmica se dá 

tendo em vista o reforço à histórica dualidade4 da educação brasileira enraizada na 

divisão social do trabalho, em que separa a educação profissional da educação 

propedêutica, dividindo homens e mulheres em trabalhadores manuais e 

trabalhadores intelectuais.  

O que teria determinado então tal movimento? Quais os motivos que levaram 

a Educação Profissional a constituir-se novamente em um sistema paralelo, sendo 

considerada pela LDB apenas como uma modalidade de Ensino? 

                                                                                                                                                         
2 A legislação da década de 70 (a Lei nº 5.692/71 e o Parecer nº 45/72) reformulou todo o ensino de 

2º grau instituindo a profissionalização obrigatória (ensino profissionalizante), que mesmo alterada 
pala Lei nº 7.044/82 continuou vigorando até a década de 90. Ver Cunha, 1981. 

3 Segundo o artigo 5º do Decreto nº 2.208/97, “a educação profissional de nível técnico terá 
organização curricular própria e independente do ensino médio , podendo ser oferecida de 
forma concomitante ou seqüencial a este” (grifo nosso). 
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A necessidade de ampliação da Educação Básica e ao mesmo tempo de 

redução de custos, o fato dos egressos dos cursos técnicos estarem indo para as 

universidades ao invés de irem para o mercado de trabalho, a necessidade da 

formação de profissionais qualificados, portadores das competências requeridas pelo 

processo produtivo globalizado e pelas novas tecnologias da micro-eletrônica e a 

idéia de empregabilidade5 foram os fatores que segundo o MEC “justificaram” a REP 

(GUIMARÃES, 1998). Estas foram, portanto, as justificativas manifestas.  

Sem dúvida, dentre as questões apresentadas, merece um certo destaque o 

alto investimento que estava sendo feito nos cursos técnicos federais6, fato que ia de 

encontro às recomendações do Banco Mundial7. Segundo Oliveira, D. (2002, p. 57-

58), 

os custos do ensino médio integrado ao técnico, foram considerados 
muito altos para serem arcados pelo poder público, da maneira como 
vinha sendo ministrado nas escolas técnicas federais. Contudo, é 
possível mesmo inferir que, mesmo não sendo a razão principal, a 
possibilidade de barateamento do ensino médio pode ter contribuído 
para a urgência atribuída pelo poder executivo a reforma da 
educação profissional, desrespeitando as discussões que se 
realizavam no movimento dos trabalhadores dos CEFETs e demais 
escolas técnicas, bem como o processo iniciado no Legislativo com o 
Projeto de Lei 1.603. 
 

Nessa fala, a autora nos desperta para duas questões importantes as quais 

tomamos como pressupostos básicos em nossa pesquisa: a primeira, sobre a razão 

principal da reforma que não foi somente a redução de gastos - apesar do discurso 

veiculado. A justificativa não manifesta, porém, no nosso entender, está no fato de o 

quanto a reforma vem atender aos interesses do grande capital segundo a 

lógica do processo produtivo e do empresariado bras ileiro, mediados pelas 

                                                                                                                                                         
4 Ver Kuenzer, 1992; Cunha e Góes, 1994. 
5 Empregabilidade é “entendida não apenas como capacidade de obter emprego mas, sobretudo, de 

se manter em um mercado de trabalho em constante mutação” (BRASIL, 1995, p. 09). 
6 A Reforma da Educação Profissional da década de 90 teve como parâmetros a esfera federal, que 

segundo o censo escolar 2003, representa apenas 5% dos estabelecimentos de ensino profissional 
no Brasil. 



 18

agências financiadoras internacionais 8 (OLIVEIRA R., 2002); a segunda questão 

refere-se ao o caráter autoritário  que perpassou desde a concepção da Reforma - 

quando o executivo desconsiderou as discussões9 já realizadas pelo conjunto dos 

profissionais de educação profissional e pelo legislativo através do Projeto de Lei 

1.60310 (PL nº 1.603/96) - até a sua implantação sob os ditames do Decreto nº 

2.208/97. 

É nesse contexto, que elegemos como objeto de estudo a Reforma da 

Educação Profissional na EAFB-PE objetivando analisar os desdobramentos dessa 

política na referida instituição de educação profissional, levando em conta todo o 

processo de implantação, bem como seus resultados no que concerne à qualidade 

do ensino para a formação do profissional e do homem. Ou seja, queremos analisar 

como essa política foi incorporada no cotidiano da EAFB-PE e qual a sua 

repercussão para o ensino e a aprendizagem. Isto, levando em consideração que 

“(...) a definição e a implementação do marco legal estão sujeitas a influências 

externas que medeiam o processo, determinando diferenças entre o que é 

concebido, legislado e efetivamente implementado” (LIMA FILHO, 2003, p. 74). 

O despertar para a referida pesquisa deve-se ao fato de que, apesar das 

muitas mudanças ditadas pela legislação, e embora a EAFB-PE tivesse seguido as 

                                                                                                                                                         
7 Quanto às recomendações do Banco Mundial, ver Oliveira, 2001. 
8 Estas instituições são responsáveis pelo financiamento ou por recomendações das políticas sociais 

dos países em desenvolvimento. No caso da América Latina tem-se o Banco Mundial, a CEPAL 
(Comissão Econômica para América Latina e Caribe) e o BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento). Ver Oliveira, 2003 e 2004. 

9 As discussões já haviam se iniciado de um lado, no processo de construção da LDB pelos 
profissionais das IFETs e de entidades ligadas aos trabalhadores que incentivadas pela SEMTEC 
objetivavam construir uma “Proposta de um novo modelo para o ensino técnico no Brasil” e 
trabalhavam com a perspectiva do ensino integrado; de outro, posteriormente as discussões se 
deram no legislativo baseadas no PL nº 1.603/96 e objetivavam reformular o ensino técnico, criando 
um sistema separado para a educação profissional (WERLANG, 1999). 

10 “Pode-se dizer que o PL nº 1.603/96 caracterizava-se como uma tentativa de síntese de estudos 
desenvolvidos pela Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional, SEFOR, no Ministério 
do trabalho, e de discussões sobre as funções que as Escolas Técnicas e Agrotécnicas vinham 
desempenhando, desenvolvidas no Ministério da Educação, MEC, pela Secretaria Nacional de 
Educação Média e Tecnológica” (WERLANG, 1999). 
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determinações a nível documental no que se refere à Proposta Pedagógica, ao 

Planejamento Estratégico, ao Plano de Implementação da Reforma (PIR/PROEP), à 

organização do currículo por módulos e por competências, observava-se que na 

prática a reforma não havia se materializado nos seus aspectos mais significativos 

tendo em vista o trabalho pedagógico realizado. 

 Assim sendo, nos deparamos com os seguintes questionamentos: por que a 

Reforma da Educação Profissional na Escola Agrotécnica Federal de Barreiros-PE 

(EAFB-PE) está se dando a nível documental, porém não se materializando 

efetivamente na realidade escolar? Por que os docentes da EAFB-PE não mudaram 

significativamente suas práticas pedagógicas? Quais as implicações da Reforma 

da Educação profissional na EAFB-PE? 

Então, com fins a compreendermos essa realidade delimitamos os seguintes 

objetivos: 

Geral 

� Analisar a implantação da Reforma da Educação Profissional da década de 

90 na EAFB-PE e suas implicações nesta instituição de ensino. 

 
 
Específicos: 

 

� Caracterizar o perfil do ensino agrícola atual na rede federal de educação 

tecnológica; 

� Caracterizar o perfil da Escola pós-reforma considerando seu Projeto 

Pedagógico; 

� Apreender a opinião dos gestores e docentes com relação à separação entre 

a formação geral e a formação profissional; 
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� Analisar a introdução do sistema modular e do ensino por competências na 

realidade escolar; 

As respostas a esses questionamentos poderão nos trazer subsídios para 

análise dessa reforma e contribuições às pesquisas e estudos sobre as políticas 

públicas para o ensino técnico profissional brasileiro, bem como para a melhoria da 

qualidade de ensino oferecido pela EAFB-PE. É nesse sentido que reside a 

importância dessa pesquisa. 

 

Percurso metodológico 

Tendo como objeto de estudo a Reforma da Educação Profissional na Escola 

Agrotécnica Federal de Barreiros-PE em que pretendemos analisar a implantação e 

as implicações dessa Reforma na realidade escolar, optamos por uma metodologia 

que nos possibilitasse vislumbrar tal objeto contextualizado na realidade social e 

histórica. 

A fim de nos debruçarmos num estudo mais apurado do ensino profissional 

brasileiro fazia-se necessário um entendimento sobre a relação entre o sistema 

educacional e o sistema de trabalho ou, para melhor dizer, entre a organização 

escolar e o mundo do trabalho no contexto do modo de produção capitalista. Desta 

forma, compreendemos a 

 
realidade como um todo estruturado, que não está dado a priori, que 
não é acabado e perfeito, mas totalidade concreta que se desenvolve 
e que se cria. Conhecer os fatos dessa realidade significa apreender 
o lugar que eles ocupam na totalidade e as formas de articulação 
com outros fatos (KUENZER, 2001, p. 67). 

 

Assim, recorremos à dialética histórico-cultural onde privilegiamos a dimensão 

histórica dos acontecimentos educacionais bem como os conflitos, a contradição, a 
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práxis, reconhecendo conforme sugere Demo (1995) as condições objetivas e as 

subjetivas num mesmo patamar de relevância. 

Pretendemos, no entanto, não simplesmente compreender a realidade tal qual 

está posta, mas, além disso, analisá-la à luz de teorias que permitam e 

proporcionem a transformação dessa realidade. Assim, nos aproximamos da 

perspectiva marxista que reafirma o materialismo histórico 

 
(...) como uma concepção ontológica e de realidade, método de 
análise e práxis. Nela não faz sentido a teoria pela teoria ou a teoria 
como mera explicação da realidade. Trata-se de refletir sobre a 
realidade para modificá-la (FRIGOTTO, 1998, p. 26). 

 

A pesquisa teve como campo empírico a Escola Agrotécnica Federal de 

Barreiros – PE, instituição que há 82 anos ministra o ensino técnico profissional de 

nível médio com tradição na área de agropecuária. 

Vale ressaltar o nosso papel nessa pesquisa, uma vez que além de 

participarmos do quadro funcional da instituição, participamos também da 

implementação da reforma na escola, no âmbito da gestão pedagógica. Com isso 

queremos dizer que, apesar de carregarmos as lentes de quem viu o processo “de 

dentro”, foi tido o cuidado e feito o esforço para que nossas impressões e 

conclusões não se sobrepusessem e nem deturpassem a concepção dos nossos 

sujeitos entrevistados. 

O período delimitado da pesquisa foi de 1998, quando de fato começaram a 

ocorrer as mudanças na instituição baseadas na legislação de 1997, até 2004 

quando uma nova legislação11 modifica a legislação anterior. 

                                                 
11 O Decreto nº 5.154/04 vem revogar o Decreto nº 2.208/97. 
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A investigação foi realizada em forma de pesquisa bibliográfica, a qual 

possibilitou a fundamentação teórica; de realização de entrevistas e de análise 

documental. 

Como sujeitos escolhemos aqueles que consideramos importantes na 

operacionalização das mudanças a partir da Reforma do Ensino Profissional, 

perfazendo um total de 20 entrevistados. 

 

1- Os gestores  

Diretor Geral; 

Diretor de Ensino; 

Coordenador Geral de Produção e Pesquisa; 

Coordenador Geral de Administração e Finanças. 

 

2- Os coordenadores 12 de curso 

Coordenador do Curso de Agropecuária; 

Coordenador do Curso de Turismo. 

 

3- Os professores  

Seis da área técnica que ministram as disciplinas do Curso de Agropecuária: 

um professor de cada disciplina da agricultura: olericultura, culturas anuais, 

fruticultura; e um professor de cada disciplina da zootecnia: pequenos 

animais, animais de médio porte e animais de grande porte. 

 Seis do (núcleo comum) Ensino Médio: da área de códigos e linguagens: dois 

professores; da área das ciências da natureza matemática e suas tecnologias: 

                                                 
12 Apesar de entendermos que o Coordenador do Ensino Médio representava importância para a 

pesquisa, não foi possível entrevistá-lo. 
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dois professores; e da área de ciências humanas e suas tecnologias: dois 

professores. 

 

4- Os funcionários técnico-administrativos  e Professores responsáveis 

pelas seções e coordenações do setor pedagógico : 

Coordenador de Integração Escola-comunidade; 

Chefe do Setor de Registros Escolares. 

  

O critério para seleção desses sujeitos se deu em função de os mesmos 

terem vivenciado o antes e o depois da reforma do ensino. Por isso somente foram 

selecionados para o processo de entrevista os professores do Curso de 

Agropecuária e Ensino Médio, podendo, no entanto, alguns deles estarem também 

atuando em outro curso criado após as mudanças, o de Agroindústria e o de 

Turismo.  

As informações foram coletadas através de entrevistas semi-estruturadas que 

foram gravadas e analisadas através da técnica de análise de conteúdo13 numa 

perspectiva que considera os aspectos quantitativos, mas sobretudo, os aspectos 

qualitativos. A análise dos dados seguiu o seguinte percurso: primeiramente a pré-

análise num movimento de sistematização das idéias, depois análise do material que 

consistiu na categorização, codificação e quantificação da informação, e por fim o 

tratamento, a inferência e a interpretação. 

Um outro procedimento realizado foi a análise documental. Esta análise foi 

desenvolvida a partir dos seguintes documentos: LDB, decretos, portarias, diretrizes 

curriculares, matrizes de referência, matrizes curriculares, ofícios, editais de exames 

                                                 
13 Ver Análise de Conteúdo (RICHARDSON, 1999). 
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de seleção, planos dos cursos, planos de aula, quadros de acompanhamento do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

Da estrutura do trabalho 

Sem querer infringir os princípios da totalidade, mas por uma necessária 

questão de organização, formatamos este trabalho em seis partes organizadas da 

seguinte forma: 

Nesta parte inicial, introduzimos o tema em questão onde apresentamos o 

nosso objeto de estudo, as questões que nortearam a pesquisa, os objetivos e o 

percurso metodológico desenvolvido. 

No capítulo 1, realizamos uma análise do contexto geral e brasileiro no qual a 

reforma da educação profissional emergiu: a década de 90. Identificamos como a 

globalização, as mudanças no mundo do trabalho e as políticas neoliberais foram 

determinantes para o formato da educação profissional que se tem atualmente. 

No capítulo 2, apresentamos uma retrospectiva histórica do ensino agrícola 

brasileiro e um breve perfil desse ensino na rede federal de educação tecnológica 

após a reforma da educação profissional da década de 90, situando assim o nosso 

objeto de estudo que é a reforma da educação profissional da década de 90 na 

Escola Agrotécnica Federal de Barreiros-PE. 

No capítulo 3, analisamos a reforma desde o processo de implantação até 

sua “consolidação” na EAFB-PE, considerando a questão do (não) financiamento e 

com isto as conseqüências para o ensino advindas da ausência de recursos 

financeiros e humanos. 
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No capítulo 4, identificamos como ficou o ensino na EAFB-PE após a 

separação entre o ensino médio e o ensino profissional, e após a “implantação” do 

sistema modular e do ensino por competências. 

E nas considerações finais, tecemos nossas conclusões e apontamos 

algumas perspectivas para a educação profissional, considerando os últimos 

acontecimentos e mudanças para esse ensino, com destaque para o Decreto nº 

5.154/04.    
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CAPÍTULO 1 A REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA DÉ CADA DE 90 
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1.1 O cenário global 

 Compreender a última Reforma da Educação Profissional brasileira requer 

situá-la no contexto em que a mesma emergiu. Por isso elegemos a década de 90 

como marco inicial do nosso estudo, sem, contudo, desconectá-la da história, onde 

buscaremos interpretar quais os tipos de relações que se estabeleceram e que 

determinaram as políticas públicas no Brasil a partir de então. 

 A década de 90 está imersa em um contexto de inúmeras transformações 

geopolíticas e macro-estruturais que ocorreram no mundo em todos os níveis: social, 

político e econômico. E nós, ao mesmo tempo atores e espectadores, participamos e 

observamos essas mudanças.  

 O cenário se caracteriza por uma intensa interação transnacional através da 

globalização de sistemas de produção e de transferências financeiras, da revolução 

das tecnologias e da disseminação em escala mundial de informações e imagens 

através dos meios de comunicação social, da erosão do estado nacional, da 

redescoberta da sociedade civil, do protagonismo de empresas financeiras e 

multilaterais, do deslocamento de pessoas e de novas práticas culturais, entre 

outros. Esse fenômeno é chamado por Santos (2002) de globalização (ou 

globalizações). 

 Tudo então passa a ser globalizado, mundializado, internacionalizado: o 

mundo do trabalho global, a fábrica global, a divisão do trabalho internacional, a 

sociedade global (IANNI, 1997). 

 



 28

A globalização do mundo abre outros horizontes sociais e mentais 
para os indivíduos, grupos, classes e coletividades; nações e 
nacionalidades; movimentos sociais e partidos políticos; correntes de 
opinião pública e estilos de pensamento. As condições e as 
possibilidades da cultura e da consciência já envolvem também a 
sociedade global. Tudo o que continua a ser local, provinciano, 
nacional e regional – compreendendo identidades e diversidades, 
desigualdades e antagonismos – adquire novos significados, a partir 
de horizontes abertos pela emergência da sociedade global (IANNI, 
1996, p. 16). 

  

A globalização, segundo apontavam Marx e Engels (apud OLIVEIRA, 2003), 

nada mais é do que movimento que o capital faz para avançar desenfreadamente à 

procura de novos mercados, destruindo e reconstruindo novos padrões de 

sociabilidade. 

 A década de 90 vem fechar o século XX com a chave global. Um século 

considerado como a era dos extremos (HOBSBAWM, 1995): por um lado guerras e 

destruições, por outro, um crescimento tecnológico incessante, avassalador.  

 Anuncia-se o fim da história sob a justificativa de que o capitalismo havia 

vencido e que não havia outro caminho a seguir (FUKUYAMA, 1992 apud FREITAS, 

1996). E que isto estava posto com a derrocada do socialismo real, com a queda do 

Muro de Berlim (1989). 

Surgem outras perspectivas contraditórias à perspectiva marxista - da 

centralidade do trabalho como criador da condição humana. São as teorias: da 

“interação social”; da ação comunicativa; e da teoria argumentativa – visões da pós-

modernidade e pós-estruturalistas (FRIGOTTO, 1998). 

A Modernidade não conseguiu cumprir suas promessas de solução dos 

problemas do mundo e de uma vida humana mais digna proporcionada pela 

tecnologia. De fato a ciência e a técnica por si sós não conseguiram solucionar os 

problemas do mundo. Assistimos e muitas vezes sentimos na pele os efeitos de uma 

barbárie provocada pela desigualdade social, que por sua vez é resultado não 
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simplesmente dos avanços tecnológicos, mas de uma forma de vida, de um tipo de 

relação social estabelecida pelo modo de produção capitalista que vem definindo 

essa realidade: desemprego, violência, fome, doenças, guerras, etc. Na verdade, 

segundo Frigotto (2003), o sistema capitalista vem se apropriando e se utilizando da 

tecnologia para benefício próprio, não em prol da humanidade, mas visando o lucro 

e a acumulação que lhes são próprios, concentrando renda cada vez mais nas mãos 

de menos gente e aumentando assim as desigualdades sociais (informação 

verbal)14, o que lhe confere o papel do grande vilão dessa história, tendo a 

tecnologia como seu instrumento de poder. 

Dos efeitos relacionados acima destacamos o desemprego como o mais 

nefasto. O desemprego passa a ser ao mesmo tempo conseqüência e causa. 

Conseqüência, do capitalismo em sua reestruturação produtiva. E causa, já que 

muitos dos outros efeitos são em decorrência deste. Ainda assim, com o 

desemprego estrutural15 contracenando com os outros atores relacionados, 

provocando uma verdadeira exclusão social, o capital tenta encobri-lo com o 

discurso insustentável da empregabilidade16 desconsiderando os aspectos sociais, 

políticos e econômicos que produzem o desemprego. 

 No final do século XX, num movimento de reestruturação da produção 

capitalista, o fordismo passa a ser substituído por uma nova forma de produção, a 

produção flexível. As mudanças ocorridas na organização do trabalho no final do 

século XX, com a ascensão da acumulação flexível, vêm requerer uma nova 

qualificação para o trabalhador. 

                                                 
14 FRIGOTTO, Gaudêncio. O ser humano na sociedade do conhecimento. In: Congresso Internacional 

de Tecnologia. SENAC. Recife, 2003. 
15 Termo dado ao desemprego causado pela substituição dos homens pelas máquinas, pelo uso da 

tecnologia como a robotização e automação (SCHAFF, 1994). 
16 É a capacidade do indivíduo manter-se empregado em meio às mudanças ocorridas no mercado de 

trabalho. 
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Segundo Harvey, com a acumulação flexível ressalta-se a “importância de 

forças de trabalho altamente preparadas, capazes de compreender, implementar e 

administrar os padrões novos, mas muito mais flexíveis, de inovação tecnológica e 

orientação do mercado” (1992, p. 175). 

 Nessa “nova” relação entre capital e trabalho, a força de trabalho altamente 

preparada se diferencia então da força de trabalho na produção fordista. Não 

caberia mais, no contexto de então, um trabalhador simplesmente como “a 

capacidade adquirida para realizar uma tarefa ou desempenhar-se num posto de 

trabalho satisfatoriamente” (CINTERFOR-OIT apud RAMOS, 2001, p. 56). 

Anteriormente o trabalhador executava tarefas exigidas por um processo técnico de 

base rígida onde era suficiente pouca ou nenhuma escolaridade; ou treinamento e 

experiência. Atualmente com 

 
a crescente complexificação dos instrumentos de produção, 
informação e controle, nos quais a base eletromecânica é substituída 
pela base microeletrônica, passam a exigir o desenvolvimento de 
competências  cognitivas superiores e de relacionamento, tais como 
análise, síntese, estabelecimento de relações, criações de soluções 
inovadoras, rapidez de resposta, comunicação clara e precisa, 
interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, capacidade 
para trabalhar em grupo, gerenciar processos para atingir metas, 
trabalhar com prioridades, avaliar, lidar com as diferenças, enfrentar 
os desafios das mudanças permanentes, resistir a pressões, 
desenvolver o raciocínio lógico-formal aliado à intuição criadora, 
buscar aprender permanentemente, e assim por diante (grifo nosso) 
(KUENZER, 2004, p. 02 – grifo nosso). 

 
   

Nesse contexto, surgem, portanto, os conceitos de empregabilidade e 

competência imbricados onde o segundo seria a condição para o primeiro. Mas, e o 

emprego? Como justificar esses conceitos num contexto de desemprego? “A 

‘incapacidade’ de criar mecanismos eficazes para a diminuição do desemprego em 

massa obriga à implementação de mecanismos ideológicos justificadores das 
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contradições na sociedade capitalista” (OLIVEIRA, 2003, p. 36). Sobre o conceito de 

empregabilidade, o referido autor afirma que 

 
ele surge como um mecanismo que retira do capital e do Estado a 
responsabilidade pela implementação de medidas capazes de 
garantir um mínimo de condições de sobrevivência para a população. 
Responsabilizando os indivíduos pelo estabelecimento de estratégias 
capazes de inseri-los no mercado de trabalho, justifica-se o 
desemprego pela falta de preparação dos mesmos para acompanhar 
as mudanças no mundo do trabalho (idem, ibidem, p. 36). 

 

Todo esse discurso que envolve as competências e a empregabilidade nos 

remete à década de 60. Estaríamos hoje vivendo uma segunda Teoria do Capital 

Humano? É um capítulo que se repete, uma reprise? Mais uma vez a educação 

entra em cena como a condição para a concorrência no mercado de trabalho e a 

garantia para a melhoria das condições econômicas. Só que, agora, o discurso vem 

mediado pelas agências multilaterais que defendem os princípios neoliberais com 

suas recomendações de eficiência e produtividade. Oliveira (2001) afirma que é uma 

ressurreição sim, da Teoria do Capital Humano desta vez disfarçada de Sociedade 

do Conhecimento com novas exigências no que se refere à qualificação do 

trabalhador. 

 

1.2 O cenário neoliberal 

 Nesse contexto de pós-modernidade, quando o caos impera na sociedade, 

surgem correntes de pensadores que acreditam que a solução deverá se dar pela 

socialização da produção e da riqueza social – os socialistas. Outros, os neoliberais, 

emergem afirmando que somente o mercado é a via possível da sociabilidade 

humana.  
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O neoliberalismo, que começou a ganhar terreno a partir da grande crise de 

1973 do modelo econômico de pós-guerra, tem o seu apogeu na década de 90 – 

com o início de uma profunda recessão do capitalismo avançado - quando grandes 

países17 aderiram aos seus princípios como norteadores para a reanimação do 

capitalismo mundial. Desde então o neoliberalismo toma a cena, adquire hegemonia 

e passa a protagonizar o contexto. Segundo Anderson (1995), o neoliberalismo não 

atingiu o seu objetivo primordial que é a revitalização econômica do capitalismo 

avançado; no entanto, há de se reconhecer que o mesmo alcançou um êxito num 

grau que seus fundadores jamais sonharam: a hegemonia política e ideológica. 

Essa hegemonia18 atua na base de um consenso neoliberal que não está 

somente no plano das idéias, mas que foi subscrito em meados da década de 80 

pelas economias desenvolvidas como um roteiro a ser seguido, abrangendo o futuro 

da economia mundial, as políticas de desenvolvimento e o papel do Estado na 

economia. O consenso neoliberal ficou conhecido então como Consenso de 

Washington e prega basicamente o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Inglaterra, EUA, Alemanha, Dinamarca (ANDERSON, 1995). 
18 “Com efeito, o neoliberalismo expressa a dupla dinâmica que caracteriza todo o processo de 

construção de hegemonia. Por um lado, trata-se de uma alternativa de poder extremamente 
vigorosa, constituída por uma série de estratégias políticas, econômicas e jurídicas orientadas para 
encontrar uma saída dominante para a crise capitalista que se inicia ao final dos anos 60 e que se 
manifesta claramente já nos anos 70. Por outro lado, ela expressa e sintetiza um ambicioso projeto 
de reforma ideológica de nossas sociedades: a construção e a difusão de um novo senso comum 
que fornece coerência, sentido e uma pretensa legitimidade às propostas de reforma impulsionadas 
pelo bloco dominante (...)” (GENTILI, 1996, p. 10). 
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1 - Déficits orçamentários 
pequenos 
 
2 - Focalização dos gastos em 
saúde, educação primária e 
infra-estrutura 
 
3 - Reforma tributária com o 
objetivo de alargar a base de 
cobrança 
 
4 - Liberação financeira 
 
5 - Taxa de câmbio flexível e 
competitiva para incentivar as 
exportações 

6 - Estímulo ao investimento direto 
estrangeiro 
 
7 - Privatização das empresas 
estatais 
 
8 - Diminuição de tarifas de 
importação 
 
9 - Abolição das regulamentações 
que dificultam a entrada de novas 
empresas 
 
10 - Garantia dos direitos de 
propriedade. 

Síntese elaborada por Lima (2004) 
 

 

 É esse consenso neoliberal que, segundo Santos (2002, p. 31), dá 

sustentabilidade à globalização principalmente no que se refere ao seu caráter 

econômico. São três os aspectos que ele destaca como principais inovações 

institucionais: restrições drásticas à regulação estatal da economia, novos direitos de 

propriedade internacional para investidores estrangeiros e subordinação dos estados 

nacionais às agências multilaterais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e 

Organização Mundial do Comércio). 

Nos anos 90, foi o Consenso de Washington que guiou as reformas 

econômicas nos países de Terceiro Mundo de acordo com o que “Washington” e as 

suas organizações (FMI, Banco Mundial) consideravam como medidas consensuais 

para superar a grande crise econômica e social que se alastrava. O receituário 

neoliberal passa então a ser a solução para a crise do capital, travestido, fantasiado 

de solução para a crise social. 

O caminho seria a reforma dos aparelhos de estado para adequarem-se à 

nova ordem mundial. A fórmula keynesiana do Estado de Bem-estar Social já não 

servia; fazia-se necessário um novo modelo de regulação social onde a diminuição 
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da intervenção do Estado fosse a condição para a reversão da crise e para a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

 
Como ponto de partida, deve-se ter presente que o neoliberalismo 
questiona e põe em xeque o próprio modo de organização social e 
política gestado com o aprofundamento da intervenção estatal. 
“Menos Estado e mais mercado” é a máxima que sintetiza suas 
postulações (...) (AZEVEDO, 2001, p. 11). 
 
 

 Na verdade, o Estado mínimo pregado pelos neoliberais é mínimo somente 

no que se refere ao investimento nas políticas sociais. Mas ele passa a ser máximo 

para os interesses de mercado, do capital. Oliveira (1999) chama atenção para a 

necessidade que o capital tem de apropriar-se do fundo público para se reabastecer, 

se reestruturar. O fundo público passa a ser “a menina dos olhos” do projeto 

neoliberal, pois a riqueza e o patrimônio públicos estando à disposição do capital 

vêm proporcionar sua reprodução e conseqüentemente a acumulação da mais-valia.  

 
(...) o fundo público, em suas diversas formas, passou a ser o 
pressuposto do financiamento da acumulação de capital, de um lado, 
e, de outro, do financiamento da reprodução da força de trabalho, 
atingindo globalmente toda a população por meio dos gastos sociais 
(OLIVEIRA, 1999, p. 85). 
 

Assim, a lógica do mercado passa a ser a diretriz para as reformas de Estado 

e para todas as políticas públicas, inclusive as educacionais, que passaram a seguir 

essa mesma racionalidade cujo eixo principal assenta-se na flexibilidade 

administrativa, na descentralização de serviços e atendimento, na racionalização dos 

custos, entre outros. 

Foi assim em vários países da América Latina, alguns com experiências mais 

ou menos desastrosas. No Brasil, de “mãos dadas”, o neoliberalismo e as agências 

multilaterais passaram a orientar as políticas públicas, dentre elas as políticas 

educacionais. 
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1.3 O cenário brasileiro 

O período que antecede a década de 90 no Brasil, mais especificamente os 

anos 80, é um período de crise. Por um lado, uma crise econômica com estagnação 

do crescimento, aumento da inflação e da dívida externa; e, por outro, uma “crise da 

ditadura” pois se inaugura um período democrático representado pelo crescimento e 

consolidação da sociedade civil através do nascimento de novos movimentos 

sociais, da organização e do fortalecimento dos partidos de esquerda e de um 

sindicalismo combativo (COUTINHO, 2002; FRIGOTTO, 1996). 

No que se refere ao aspecto econômico e social, a década de 90 surge com 

uma responsabilidade tamanha! Era preciso reverter a crise dos anos oitenta – “a 

década perdida19”. 

É Fernando Collor de Melo, presidente eleito pelo voto popular em 1989, que 

apresenta ao Brasil “a solução” para os problemas econômicos e sociais – o 

neoliberalismo. Não pôde, no entanto, dar continuidade às políticas neoliberais 

devido ao seu impeachment em 1992. Somente no governo de Fernando Henrique 

Cardoso – FHC (1994 -2002) é que os pressupostos neoliberais ressurgem com 

maior intensidade. 

O neoliberalismo passa ser a “tábua de salvação” para a saída da crise. O 

discurso neoliberal, então, tanto explica a crise como oferece respostas e caminhos 

estratégicos para sair dela. Tem, pois, uma inquestionável  

 

                                                 
19 “Com muita freqüência, ouve-se dizer, que a década de oitenta, no Brasil, foi uma ‘década perdida’, 

o que desperta sentimentos os mais contraditórios. Para uns, mais conservadores, os anos oitenta, 
quando formulados nesses termos, estariam comprovando que a redemocratização do país não 
teria sido um avanço com relação aos uma enorme divida externa, foi a gota d'água que fez 
derramar de ladeira abaixo toda a bolha de ilusões que tinha sido criada artificialmente em torno o 
‘Brasil real’” (MARTINS, 2005, p. 01). 
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capacidade de impor suas verdades como aquelas que devem ser 
defendidas por qualquer pessoa medianamente sensata e 
responsável. Os governos neoliberais não só transformam 
materialmente a realidade econômica, política, jurídica e social, 
também conseguem que esta transformação seja aceita como a 
única saída possível (ainda que, às vezes dolorosa) para a crise 
(GENTILI, 1996, p. 11). 

 

Explica que a crise é, sobretudo, uma grande crise gerencial determinada 

pela forma de regulação onde o principal culpado é o Estado com sua forma 

ineficiente de gerenciamento: intervencionismo e assistencialismo. Os indivíduos 

também são considerados culpados na medida em que aceitam essa intervenção 

estatal (idem, ibidem). O mercado sim, para os neoliberais, é a melhor forma de 

convivência onde imperam o mérito, o esforço individual e a competição onde só 

triunfam os melhores. "Defensores do 'estado-mínimo', os neoliberais creditam ao 

mercado a capacidade de regulação do capital e do trabalho e consideram as 

políticas públicas as principais responsáveis pela crise que perpassa as sociedades" 

(AZEVEDO, 2001, p. 12). 

Assim, propõem uma ressignificação do Estado e de suas políticas públicas 

na forma de uma reforma do Estado, cuja pretensão passa a ser a modernização e a 

racionalização das atividades estatais. 

 
A reforma nas suas estruturas e aparato de funcionamento 
consolidou-se nos anos 90, por meio de um processo de 
desregulamentação na economia, da privatização das empresas 
produtivas estatais, da abertura de mercados, da reforma dos 
sistemas de previdência social, saúde e educação, descentralizando-
se seus serviços, sob a justificativa de otimizar seus recursos. 
(MARTINS, 2001). 
 

A “crise da ditadura” durou pouco. Já que em substituição à ditadura civil-

militar, segundo Frigotto (apud OLIVEIRA, 2001), uma nova ditadura ressurge no 

Brasil: a ditadura do capital, a ditadura do mercado. 
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1.3.1 Políticas educacionais no Brasil na década de  90 e a mão visível  do 

neoliberalismo 

Se há uma crise no Estado, pressupõe-se que esta se dará em todos os seus 

âmbitos. A educação não ficou de fora do “tiroteio” neoliberal. Passou-se a advogar 

uma profunda crise de eficiência, eficácia e produtividade educacionais afirmando 

que “trata-se, fundamentalmente, de uma crise de qualidade decorrente da 

improdutividade que caracteriza as práticas pedagógicas e a gestão administrativas 

da grande maioria dos estabelecimentos escolares” (GENTILI, 1996, p. 18-19). 

Mais uma vez os culpados são o Estado na sua forma de gerenciar e o 

indivíduo pacífico, desta vez com a participação dos sindicatos dos professores. 

Segundo os neoliberais, “a educação funciona mal porque foi marcadamente 

penetrada pela política, porque foi profundamente estatizada. A ausência de um 

verdadeiro mercado educacional permite compreender a crise de qualidade que 

invade as instituições escolares“ (idem, ibidem). 

A solução para a saída também da crise educacional apresentada pelos 

neoliberais seria a reforma administrativa do sistema educacional e 

conseqüentemente a reformulação das políticas educacionais.  

As políticas educacionais passam a ser recomendadas, para não dizer 

ditadas, pelas agências multilaterais de financiamento que no caso da América 

Latina, além do Banco Mundial e do FMI, conta-se com a CEPAL. Os empréstimos 

para investimentos na área da educação ficam condicionados à total aceitação das 

condições e orientações dessas organizações. Segundo Carnoy e Castro (apud 

OLIVEIRA, 2003), as reformas educacionais na América Latina pautam-se por 

quatro eixos básicos: descentralização administrativa; maior atenção à escola 
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básica; estabelecimento de instrumentos de avaliação na educação; privatização do 

ensino médio e superior. 

Dos quatro pontos elencados destacamos a privatização como sendo o que 

mais representa os pressupostos neoliberais. Embora o termo esteja mais 

relacionado aos princípios e discursos neoliberais e por isso mais utilizado na 

década de 90 para cá, na educação o processo de transferência dos recursos do 

público para o privado é antigo. Trata-se do histórico privilégio20 que as instituições 

de ensino privadas tiveram ao longo dos anos quando da vinculação constitucional 

de impostos. 

 
(...) a educação estatal no Brasil sofreu e sofre ainda a interferência 
dos interesses das instituições privadas de ensino. Um breve 
retrospecto da legislação educacional referente ao público e o 
privado mostra como, apesar do avanço do estado no setor 
educacional no século XX, sobretudo após 1930, a educação privada 
continuou a gozar e ainda goza de vantagens e proteção por parte do 
estado. (...) (DAVIES, 2000, p. 170). 

 

Pinto (2002), analisando as políticas educacionais e o financiamento da 

educação no Brasil no período de 1995-2002, afirma que foi no governo FHC que o 

cenário educacional sofreu uma acentuada inflexão para baixo, embora tenha sido 

nesse período que houve um progressivo aumento da carga tributária e da 

arrecadação. 

 
No que se refere ao financiamento da educação, podemos dizer que 
a política para o setor nos anos FHC teve como pressuposto básico o 
postulado de que os recursos existentes para a educação no Brasil 
são suficientes, cabendo apenas otimizar a sua utilização, por meio 
de uma maior focagem nos investimentos e uma maior ‘participação’ 
da sociedade. (...) (PINTO, 2002, p. 125). 

 

                                                 
20 Para Davies (2000), várias são as formas de desvio de recursos públicos para as instituições 

privadas. São elas: a isenção fiscal, concessão de subvenções e empréstimos a juros subsidiados 
ou a fundo perdido, destinação de recursos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 
salário-educação, crédito educativo, entre outros. 
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De fato se analisarmos os dados do Orçamento Geral da União na primeira 

gestão de FHC poderemos constatar a afirmação de Pinto (ibidem). Segundo 

Baldijão (2003, p. 04), os dados representam uma considerável diminuição dos 

investimentos para com a educação no período de 1995 a 1998. 

Tabela 1 

Valores autorizados para os seguintes programas de 1995 a 1998, em reais, a preços 
médios de 1998 

PROGRAMAS 1995 1996 1997 1998 
Educação infantil 372.682.298 364.542.926 315.427.834 307.056.393 

Ensino 
Fundamental 

3.910.602.860 3.544.592.160 3.743.891.778 3.313.233.896 

Ensino Médio 819.866.546 647.391.335 639.041.217 561.596.613 
Ensino Superior 6.296.840.590 5.454.974.704 5.217.581.573 4.487.968.193 
Ensino Supletivo 144.110.925 48.817.880 27.858.984 25.707.200 
Fonte: BALDIJÃO, Carlos Eduardo. Orçamento Geral da União: educação. 2003 

 

A Reforma da Educação Profissional na década de 90 foi gestada justamente 

no primeiro mandato de FHC e como não poderia ser diferente recebeu o vírus 

neoliberal.  

Oliveira (2003) afirma que o Banco Mundial seguiu para a educação 

profissional a mesma linha, a da privatização, afastando ao máximo o poder público 

da oferta para este ensino. Para facilitar o processo, recomendou que as políticas 

para essa modalidade de educação fossem coordenadas pelo Ministério do Trabalho 

e não pelo Ministério da Educação. E ratifica a afirmação com os dados do INEP 

(2000) que, em 1999 depois do primeiro mandato de FHC, a iniciativa privada era 

responsável por 75% das matrículas para a educação profissional.21  

Pelo exposto comprova-se, portanto, a determinação estrutural da forma 

social capitalista neoliberal sobre a política educacional, o que nos faz concordar 

com o Professor Saviani (2000) quando afirma que a educação passou a ser 

                                                 
21 Segundo o Censo Escolar 2003 do MEC, dos estabelecimentos que oferecem cursos técnicos no 

Brasil, 71,1% são privados, o que demonstra que a realidade não mudou muito.  
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comandada pelos mecanismos de mercado. Assim, as políticas sociais, dentre elas 

as educacionais, passando pelo crivo mercadológico, estão subordinadas à política 

econômica.  

De certo, não podemos falar de políticas que visem uma educação de 

qualidade "... no sentido da qualidade efetivamente humana e social. Trata-se de 

uma educação que tem como epílogo a formação do cidadão mínimo" (FRIGOTTO, 

2002, p. 64). 

 

1.4 A reforma da educação profissional  

É nesse contexto de capitalismo globalizado, de políticas neoliberais, de 

afastamento do Estado das políticas sociais, de arrocho orçamentário com redução 

de gastos públicos que se justificam as reformas do ensino no Brasil na década de 

90, entre elas, a da educação profissional. 

Os motivos pelos quais se justifica na REP a separação entre o ensino médio 

e o ensino profissional, têm sido alvo de muitos estudos e publicações22. Segundo 

Cunha, 

 

Na justificativa da reforma da educação profissional, sobressaem dois 
argumentos principais: as escolas técnicas, especialmente as da rede 
federal, operam a custos muito elevados, injustificados para os efeitos 
correspondentes; e seus efeitos são mais propedêuticos do que 
propriamente profissionais, o que não seria aceitável numa situação 
de escassez de recursos para a educação (2002, p. 111). 

 

No que tange aos gastos com o ensino técnico federal, consta na Revista 

Educação Profissional (apud CORDEIRO, 2004, p. 164) o seguinte comparativo 

apresentado pelo MEC/SEMTEC/PROEP: “enquanto os alunos das escolas federais 

                                                 
22 Cunha (2002); Oliveira, D., (2002); Guimarães, (1998); Lima Filho (2003); Cordeiro (2004). 
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custam aos cofres públicos algo em torno de US$ 4 mil/ano, os do ensino médio 

propedêutico custam US$ 770 por ano”.  

Conforme falamos anteriormente, a redução de gastos com a educação 

profissional tem sido a justificativa manifesta. Então nossa análise nesse trabalho se 

fará no sentido de apontar outros motivos, ou seja, a justificativa não-manisfesta na 

qual se fundamenta a reforma além da propalada da redução de gastos. 

Comecemos por entender quem, e sob que argumentos, influenciou a referida 

reforma. Ao analisarmos os documentos da reforma da educação profissional da 

década de 90 - a legislação e os documentos do PROEP - podemos identificar a 

proximidade dos mesmos com o texto de Cláudio de Moura Castro, intitulado “O 

secundário: esquecido em um desvão do ensino?” Veremos que os caminhos 

indicados por Castro são os mesmos determinados pela reforma passo a passo. 

Sob o argumento de que o ensino secundário ficou esquecido num desvão do 

ensino, ou seja, de que tanto o curso acadêmico quanto o técnico estão congelados 

no tempo, desatualizados, obsoletos em estrutura e conteúdos, e depois de analisar 

vários modelos educacionais de outros países, como ele próprio diz, de onde vem 

sua inspiração23, Castro (1997) propõe para a realidade brasileira, a separação 

entre o ensino propedêutico e o ensino profissional . 

Segundo ele “(...) algumas idéias já estão mais do que claras. Não há que 

tentar novamente as escolas que, ao mesmo tempo, profissionalizam e preparam 

para o ensino superior. Esta idéia é para ser enterrada de uma vez por todas.(...)” (p. 

11). 

 Num segundo momento ele sugere que os cursos mesmo separados possam 

ser cursados ao mesmo tempo, ou seja, a chamada concomitância. 
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(...) Naturalmente, para facilitar a vida dos alunos, seria 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.(...) (p. 17). 

 
 

 Com esta sugestão, Castro parece desconhecer a realidade brasileira e, 

sobretudo, a das classes menos privilegiadas que trabalham de dia e fazem o ensino 

médio à noite. Segundo Oliveira (2001), após analisar os dados do INEP sobre a 

clientela do ensino médio que conciliava o estudo com o trabalho remunerado, “a 

possibilidade de concatenar o ensino médio com uma formação técnica de nível pós-

médio, está extremamente distante das condições reais de existência dos 

estudantes das escolas públicas” (...) (p. 265-266). 

Complementando, Castro propõe o que se denominou de seqüencialidade 

(os cursos pós-médios) , ou seja, a possibilidade daqueles alunos que já 

concluíram o ensino médio (segundo grau) fazerem o curso técnico, colocando como 

exemplo a realidade norte-americana. 

 

(...) quem já terminou o secundário poderá voltar para fazer a parte 
prática. Note-se que no sistema americano a parte acadêmica não é 
obrigatória, mas uma alternativa para quem desejar. Igualmente, 
muitas escolas americanas oferecem em cursos noturnos as 
disciplinas profissionalizantes para quem já saiu da escola. Mutatis 
mutandis, o que propomos não dista muito desta característica do 
sistema americano, isto é, que a parte profissionalizante não seja 
indissociável daquelas disciplinas que são legalmente necessárias 
para um certificado de segundo grau (p. 17). 

 

 
Ao propor a seqüencialidade, Castro afirma que a mesma vem a ser a 

solução para o problema dos alunos que buscam as escolas técnicas pela 

preparação para o vestibular. 

                                                                                                                                                         
23 “Os grandes modelos: de onde vem nossa inspiração?” é uma das seções do texto de Castro o 

qual estamos nos referindo. Nele ele “ilustra” os modelos educacionais de cada país: Estados 
Unidos, Alemanha, França e dos países da América Latina de uma forma geral. 
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Na verdade esta solução assemelha-se ao que as escolas técnicas 
(federais e do SENAI) estão chamando de “técnico especial”, isto é, 
as disciplinas compactadas24 em um ano (ou pouco mais) para 
alunos que já têm o segundo grau completo. A vantagem desta 
solução é que, com uma cirurgia menor, elimina-se totalmente a 
matrícula no técnico de alunos cuja meta é o vestibular.(...) (p.17)  

  

Por fim, ele vai mais além e apresenta como mais uma opção para solucionar 

o problema exposto: a “pura e simples” extinção do ensino médio  nas escolas 

técnicas. 

 

Há duas variantes dentro da solução aqui proposta. Uma delas, já 
mencionada, é continuar oferecendo a parte acadêmica na mesma 
escola (...) Uma solução mais radical seria a eliminação pura e 
simples da parte acadêmica . Esta solução é bastante mais atraente 
para certos tipos de cursos.(...) (p. 18 - grifo nosso). 

 

 
A questão estava justamente no ensino médio. Esse era o alvo!   

Ao lermos o texto de Castro a que nos referimos, temos a nítida sensação de 

estarmos discorrendo pelo Decreto Nº 2.208/97, pela Portaria Nº 646/97 e pelos 

manuais do PROEP.  

Para compreendermos esta trama, um outro questionamento se faz 

necessário: quem é Cláudio de Moura Castro25, o que ele representava no contexto 

educacional brasileiro na década de 90 e a que interesses vinha atender? 

Além de ser assessor do Ministro da Educação no governo FHC no período 

de 1995-1998, Castro era também consultor internacional da OIT e do BID (CUNHA, 

2002). Sabemos que agências como o BIRD e o BID passaram a ser, a partir da 

década de 90, fortes instrumentos do capital para atingir seus fins de acumulação. 

                                                 
24 Modulação e redução das cargas-horárias. 
25 “Durante 20 anos, Castro desenvolveu sua pregação no Brasil e nos organismos internacionais 

onde atuou. A candidatura de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República criou 
condições para sua influência no ensino técnico brasileiro” (CUNHA, 2002, p. 112). 
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No nosso entender a retirada do ensino médio das IFETs vem a ser mais uma 

estratégia neoliberal, mais um caminho para se chegar à privatização do ensino 

brasileiro. Segundo Cury, o fato de se retirar o ensino médio das instituições federais 

está relacionado ao total descompromisso com a educação profissional em matéria 

de custos, induzindo essa ao caminho da privatização, pois o ensino médio sim, é de 

responsabilidade do Estado mas, a educação profissional não. 

 
Agora o ensino médio (formação geral) é dever de Estado, devendo 
ser oferecido de modo gratuito nos estabelecimentos públicos sob a 
função formativa. Trata-se de um avanço inconteste. Mas com a 
definição do Decreto 2.208/97 estabelecendo o caráter independente 
e separado da educação profissional do ensino médio, ainda que 
articulado a este, e sem um apoio legal explícito no que concerne à 
gratuidade e ao financiamento, ela não tem mais um responsável 
claro e distinto. A educação profissional tornou-se órfã do dever 
de Estado  em matéria de financiamento e sua responsabilidade ficou 
diluída. É nessa disjunção organizacional que ganha sentido o 
discurso e a prática das parcerias  que, sem negar seu caráter 
supletivo, não pode assumir função primordial cabível aos  poderes 
públicos (...) (CURY, 2002, p. 25-26 – grifos nossos). 
 
 

É certo que o processo não se daria tão simples: acabar o ensino médio e 

automaticamente privatizar o ensino nas IFETs. Conforme afirmamos anteriormente, 

essa é apenas uma das estratégias de um conjunto de outras tantas, seja 

especificamente no ensino profissional ou na educação de uma forma geral26.  

No que se refere ao ensino profissional, podemos citar ações como: a 

aproximação da escola à economia; a instituição de sistemas de qualidade total nas 

escolas, avaliações do ensino coordenadas pelo ministério do trabalho; 

participação27 de representantes do setor produtivo no interior das instituições de 

                                                 
26 Segundo Oliveira (2003), são vários os mecanismos utilizados pelas agências multilaterais de 

financiamento: sistemas de avaliação nacional (Provão, ENEM), a descentralização dos recursos 
para as escolas, a co-participação entre a iniciativa privada e o estado no gerenciamento de 
algumas escolas; contribuição direta dos pais no orçamento de algumas escolas mantidas pelo 
poder público, entre outras. 

27 Essa participação foi garantida pela Lei Nº 8.948/94 que determinava a participação de 
representantes das federações locais das indústrias, comércio e agricultura no Conselho Diretor 
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ensino (OLIVEIRA, 2001, 2003); aumento da produtividade no uso de instalações 

das IFETs (CUNHA, 2002); e mais a mercantilização do ensino através dos cursos 

básicos e empresariamento das IFETs (LIMA FILHO, 2002, 2003). Estas ações 

estão diretamente articuladas a um progressivo afastamento do poder público da 

oferta da educação profissional, que conforme vimos afirmando no decorrer deste 

trabalho, refere-se à estratégia neoliberal. Segundo Sacristan, 

 
Na opção neoliberal, o Estado “retira-se” das políticas sociais ativas e 
“intervencionistas” para passar a ser o árbitro de um jogo no qual ele 
parece não tomar partido, transformado na garantia da concorrência 
entre os atores, abandonando as responsabilidades de garantir 
diretamente os serviços essenciais da educação, de saúde, de 
proteção, de transportes, etc. Pede-se que não seja um Estado 
benfeitor, mas que, pelo menos, se comporte como protetor dos mais 
frágeis. Deixa de ser um instrumento da solidariedade organizada 
pedindo aos cidadãos que a assumam em organizações de auto-
ajuda, por meio do voluntariado e das organizações intermediárias 
(1999, p. 214). 

  

O referido autor (idem, ibidem) explica bem como o Estado neoliberal se retira 

de suas responsabilidades para com o social e afirma que a conseqüência mais 

imediata desse afastamento é a entrada dos mecanismos de mercado sob a 

justificativa de que as privatizações geram mais riquezas para todos e no caso da 

educação gera mais qualidade. 

Segundo consta no Relatório Final do Seminário sobre a Educação 

Profissional realizado em Brasília em meados de 2003, a Reforma da Educação 

Profissional comprovadamente promoveu o favorecimento à iniciativa privada na 

gestão do sistema público. Esta se deu principalmente por meio das fundações de 

apoio (MEC/SEMTEC/PROEP, 2003). 

A intenção de privatização do ensino profissional brasileiro pela Reforma da 

Educação Profissional da década de 90 se confirma em várias instituições da rede 

                                                                                                                                                         
das instituições de ensino profissional de forma consultiva e deliberativa (Brasil, Presidência da 
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federal, como é o caso do CEFET- PR. Segundo Lima Filho (2003), o processo de 

privatização no CEFET do Paraná se deu de forma escandalosa mesmo não 

estando previsto nem explícito na legislação. 

(...) tanto os cursos extraordinários fechados a empresas, quanto os 
abertos ao público, são pagos. Dessa maneira, a priorização da 
oferta privada e paga em detrimento da oferta pública e gratuita 
parece evidenciar um dos objetivos não explícitos nos textos da 
reforma, qual seja a progressiva privatização das escolas 
técnicas federais e CEFETs . No caso analisado, a estratégia de 
privatização ocorre em duas dimensões: a cobrança pelos serviços 
educacionais, inserindo-se a instituição no chamado mercado da 
educação ou formação profissional; e a privatização da produção do 
conhecimento, na medida em que o conteúdo da oferta é definido a 
partir das prioridades empresariais ou do contratante (p. 70-71- grifo 
nosso). 

 
 
 O que foi explícito aqui inicialmente e o que será no decorrer desse trabalho 

nos permitirão afirmar que o que não está manifesto nos discursos dos governantes 

e legisladores brasileiros quando justificam a reforma da educação profissional da 

década de 90 é que a intenção era a privatização desse ensino.  

 

 
 

                                                                                                                                                         
República, 1994 apud Oliveira, 2001). 
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CAPÍTULO 2 O ENSINO PROFISSIONAL AGRÍCOLA NO BRASIL  ATÉ OS DIAS 

ATUAIS 



 48

 

 

 

 

Analisar a Reforma da Educação Profissional da década de 90 requer 

proceder a uma retrospectiva histórica desta modalidade de ensino de forma a 

melhor entender os caminhos que o mesmo vem tomando nos dias atuais.  

 O sentido da análise será o de entender o Ensino profissional como parte de 

uma história educacional fundada na dualidade ensino profissional/ensino 

propedêutico que separa os homens em trabalhadores parciais: uns para o fazer, 

outros para o pensar, e decorre das exigências da divisão social e técnica do 

trabalho28. 

Nesse contexto evidencia-se o privilégio pelo ensino propedêutico em 

detrimento da educação para o trabalho. Esse caráter discriminatório é exaltado no 

Ensino Agrícola. Primeiro, pela sua condição de informalidade, característica que se 

manteve desde o início com os nativos (indígenas) até o período colonial quando o 

trato com a terra era feito pelos escravos. Durante esse período o Ensino Agrícola se 

restringia a práticas educativas informais de qualificação que eram realizadas nos 

engenhos de produção de açúcar (MANFREDI, 2002). Segundo, pelo fato da 

formação do aparelho educacional brasileiro se dar num período em que o país 

despertava para o seu processo de industrialização o que fez com que, nos poucos 

momentos em que os olhares se voltassem para o ensino profissional, enxergassem 

somente o industrial.  

                                                 
28 Ver Divisão Social do Trabalho em “Politecnia, escola unitária e trabalho” (MACHADO, 1989). 
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 O Ensino Agrícola propriamente dito somente veio a se constituir em um 

ensino formal depois da chegada da família real ao Brasil, mais precisamente a partir 

de 1861 quando foi criada a primeira escola brasileira de ensino agrícola. O Instituto 

Baiano de Agricultura foi criado na Bahia em 1859 – somente após três séculos da 

chegada dos portugueses ao Brasil. Este veio responder aos anseios de D. João VI 

que ainda em 1812 havia solicitado, em carta régia ao Conde dos Arcos, a criação 

de um curso de agricultura que servisse de modelo às outras províncias. 

 Inspirado na escola baiana, foi criado, em 1861, na província de Pernambuco, 

o Instituto Pernambucano de Agricultura. As primeiras escolas de agricultura 

ofereciam cursos com duração de dois anos e a partir de 1877 estabeleceram-se 

dois níveis: o elementar - habilitando operários e regentes agrícolas e florestais - e o 

superior - destinado a formar agrônomos, engenheiros agrícolas, veterinários e 

silvicultores. 

Mesmo com a criação das escolas de agricultura, pouca atenção foi dada a 

este tipo de ensino o que ocasionou o fracasso de muitas delas inclusive a de 

Pernambuco. É que nessa época se iniciava um processo de construção da nação 

que acolheria a corte portuguesa e a preocupação foi com a criação de cursos 

superiores para formar as elites que preencheriam os quadros técnicos do país, 

atendendo às necessidades do aparelho administrativo. 

Na instituição do sistema público educacional no Brasil enfatizou-se o ensino 

de terceiro grau e relegando os ensinos primário e secundário para um segundo 

plano. Paralelo a isso, Manfredi (2002, p. 75) chama atenção para o fato de que 

quanto à formação para o trabalho, 

 
(...) o Estado procurava desenvolver um tipo de ensino apartado do 
secundário e do superior, com o objetivo específico de promover a 
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formação da força de trabalho diretamente ligada à produção: os 
artífices para as oficinas, fábricas e arsenais. 

 

É a partir de então que se identificam os germes da dualidade na educação 

brasileira. 

O período republicano caracteriza-se pelo fim da escravidão, entrada massiva 

de imigrantes, expansão do café, início da industrialização e urbanização, 

delineando um novo momento econômico no país.  

Foi também nessa época que começou a ocorrer escassez de mão-de-obra e 

de gêneros alimentícios e em conseqüência um incentivo à utilização de técnicas 

aprimoradas para serem utilizadas nas grandes lavouras de café, quando então o 

ensino agrícola passou a ser visto com outros olhos e sofreu algumas mudanças. 

As modificações deram-se primeiramente pela subordinação do ensino 

agrícola ao então criado Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio em 1906, o 

qual era anteriormente ligado à Presidência da República; depois, pela realização do 

Primeiro Planejamento do Ensino Agronômico do país,  através do Decreto nº 

8.319 de 20.10.1910 que criava novos cursos e graus de ensino e introduzia a idéia 

das fazendas experimentais articuladas às escolas de nível médio e superior, 

possibilitando o ensino teórico-prático. Este também postulava a adequação do 

calendário letivo às características regionais. 

Infelizmente não bastou o olhar diferenciado, pois a legislação de 1910, por 

ter sido considerada muito avançada para aquela realidade, não foi posta em 

prática. 

Foi somente a partir de 1918 que surgiram as primeiras escolas agrícolas em 

fazendas mantidas pelo governo federal. Receberam o nome de Patronatos 
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Agrícolas e ministravam os ensinos primário e profissional a menores abandonados 

e sem condições de subsistência. Nessa época, 

 
(...) o ensino agrícola cumpria algumas funções importantes, como a 
de fornecer mão-de-obra especializada e barata para os grandes 
fazendeiros; a de aumentar a oferta de gêneros de alimentação 
básica; a de evitar a migração do campo para a cidade; e a de servir 
como um meio correcional para seus alunos internos, que 
executavam serviços no campo, como castigo, dentro de uma linha 
rígida de conduta (SIQUEIRA, 1987, p. 29). 

 

A crise mundial do café em 1929 gerou uma grande crise econômica no Brasil 

e fez com que o Governo Provisório de Vargas propusesse um plano de 

reconstrução nacional, o qual deu ênfase ao início de um processo de 

industrialização no país. Este fato acarretou o deslocamento do capital para o setor 

industrial deixando de lado o setor agrícola. 

Como não poderia ser diferente, esse descaso com o setor agrícola refletiu-se 

também no âmbito educacional: primeiro, pela não subordinação do ensino agrícola 

ao então criado Ministério da Educação e Saúde em 1930, continuando este ligado 

ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio; segundo, pela falta de importância 

dada ao ensino agrícola na Reforma do Ensino realizada por esse governo - a 

Francisco Campos. 

A Reforma Francisco Campos, de 1930 , apesar de ser reconhecida como 

uma grande reforma por ter dado estrutura orgânica ao ensino, não deu a devida 

importância ao ensino profissional quando, ao invés de considerar o contexto 

industrial da época, somente deu atenção ao ensino comercial. Para Romanelli, 

 
(...) por não ter cuidado, ao menos do ensino industrial, numa hora 
em que o país despertava para o problema da industrialização, deu a 
reforma, na verdade, um passo atrás, perdendo a oportunidade que o 
contexto oferecia de criar um sistema de ensino profissional 
condizente com a ideologia do desenvolvimento que então ensaiava 
seus primeiros passos na vida política nacional (2001, p. 142). 
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Essa falta de articulação entre educação e desenvolvimento foi denunciada 

na época, pela primeira vez, pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932 

quando afirmava que 

 
Se a evolução orgânica do sistema cultural de um país depende de 
suas condições econômicas, é impossível desenvolver as forças 
econômicas ou de produção, sem o preparo intensivo das forças 
culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa 
que são fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma 
sociedade (MANIFESTO..., 1932, p. 01). 
 

 
O manifesto enfatizava que se fazia necessário entrelaçar e encadear as 

reformas econômicas e educacionais a fim de criar um sistema de organização 

escolar que fosse compatível com as necessidades modernas e as necessidades do 

país. 

A política populista-desenvolvimentista iniciada no primeiro governo Vargas 

passa a despertar, com mais intensidade na década de 40, o interesse da economia 

por mão-de-obra qualificada tendo em vista a modernização industrial que se 

iniciava. A partir de então houve uma preocupação com a formação profissional. 

Assim, em 1942 o então ministro Gustavo Capanema iniciou reformas no 

ensino que foram denominadas Leis Orgânicas do Ensino. Desta vez foram 

contemplados o ensino profissional comercial, o industrial e também o agrícola. 

Porém, com a impossibilidade do Estado equipar adequadamente o ensino 

para as necessidades da modernização, a qual exigia formação do operariado mais 

rápida, as próprias indústrias se engajaram na qualificação de seu pessoal. Foi 

então criado um sistema paralelo de educação profissional com o surgimento das 

Escolas Técnicas Federais e um sistema privado de formação profissional através 

de um convênio com a CNI (Confederação Nacional da Indústria) a partir do qual 
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foram criados o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o SENAC 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) (KUENZER, 1992). 

Nesse sentido a questão da dualidade educacional se configura mais 

fortemente e é colocada explicitamente quando direciona os estratos populares mais 

rapidamente para o trabalho e os estratos médios e altos para a continuidade nos 

estudos. 

A Lei Orgânica do Ensino Agrícola  foi regulamentada em 20.08.1946 pelo 

Decreto-lei nº 9.613/46. Com este, foram criados dois ciclos. O primeiro 

compreendia os cursos de iniciação agrícola e mestria agrícola. O segundo ciclo 

compreendia duas modalidades de cursos de formação: os agrícolas técnicos e os 

agrícolas pedagógicos - economia rural doméstica, didática do ensino agrícola e 

administração do ensino agrícola. Havia, pois, a falta de articulação entre os ensinos 

profissionais e o secundário. E no que tange ao acesso ao ensino superior, só era 

possível no ramo correspondente (BRASIL, 2003). 

Com o fim do governo ditatorial Vargas, inicia-se a partir de meados da 

década de 50 um período de democratização no país, reforçado pela Constituição 

de 1946. O governo de Juscelino Kubitscheck promoveu a abertura para a 

penetração do capital estrangeiro e investiu fortemente na indústria pesada. 

Inspirado nos ideais democráticos, o Ministro da Educação, Clemente 

Mariano, envia um Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação para ser 

discutido. Esse projeto, que veio a constituir-se na primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (4.024/61), foi engavetado e passou treze anos para ser 

aprovado, tendo em vista os conflitos29 gerados pela disputa de interesses dos 

grupos no poder. 

                                                 
29 Conflito escola pública X escola privada. Ver Saviani, 1996. 
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A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, n º 4.024/61, 

apresentou um relativo avanço quanto ao ensino profissional, quando o incorporou 

em sua estrutura - ao sistema regular de ensino - os cursos técnicos de nível médio: 

o técnico industrial, o comercial e o agrícola estabelecendo assim a equivalência 

plena entre os cursos propedêuticos e profissionalizantes. Porém, no que tange à 

dualidade, segundo Kuenzer, 

 
A lógica do sistema permanece a mesma, legitimando o caráter 
seletivo e classista da escola, uma vez que a distribuição dos alunos 
continua a ser feita em conformidade com sua origem de classe. 
Apenas por volta de 30% da clientela, oriunda das camadas sociais 
menos privilegiadas, optavam pelos cursos profissionalizantes, 
atraídos pelo seu caráter terminal (...) Até então mantém-se a 
separação entre ‘educação’ e ‘formação profissional’ como 
expressão da divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, 
através da existência de um sistema de ensino com dois ramos 
equivalentes, porém diferenciados, e de um sistema privado de 
qualificação para trabalhadores (1992, p. 14-15). 

 

A partir de 1945 o livre jogo das forças democráticas, aliado à insatisfação 

dos trabalhadores com a política econômica que favorecia a iniciativa privada e o 

capital estrangeiro permitiram o desenvolvimento de movimentos populares 

reivindicatórios na cidade e no campo. 

No campo educacional, entre as décadas de 50 e 60, abriu-se espaço para o 

movimento renovador o qual absorveu intelectuais das classes subordinadas e tinha 

como bandeira a defesa da escola pública. Entre 1960 e 1961 surgiram: em Recife, 

o Movimento de Cultura Popular – MCP; em Natal, Campanha de Pé no Chão 

também se Aprende a Ler; no Âmbito da Igreja Católica, o Movimento de Educação 

de Base – MEB (GÓES, 1994). 

João Goulart, presidente que sucedeu Juscelino Kubitscheck, tomou algumas 

medidas que favoreciam os trabalhadores. “Tais medidas, aliadas ao não 
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cumprimento dos acordos firmados pela Aliança para o Progresso30, foram 

consideradas pelo embaixador norte-americano no Brasil como ‘uma nova guinada 

para a esquerda’” (PARKER, 1977 apud SIQUEIRA, 1987, p. 55). Iniciou-se então 

uma campanha ideológica e política contra o governo de João Goulart criando um 

clima de instabilidade política no país que gerou as condições propícias para o golpe 

militar de 1964. 

Após o golpe militar de 1964, considerado por Góes (1994, p. 32) como “(...) 

uma articulação política de profundas raízes internas e externas, vinculada a 

interesses econômicos sólidos e com respaldos sociais expressivos”, fazia-se 

necessária a disseminação da ideologia do grupo instalado no poder a fim de 

garantir sua hegemonia. Desta forma a educação foi vista como o veículo que 

possibilitaria isto. Para tanto se requeria a reestruturação de todo o sistema 

educacional a qual foi realizada mediante um convênio do MEC com a agência 

americana de assistência técnica – a USAID – que possibilitou a concretização da 

influência norte-americana na política educacional brasileira, acarretando assim a 

“desnacionalização do campo educacional” (GÓES, 1994). 

Ao Ensino Agrícola foi dada uma maior atenção quando finalmente foi 

transferido do Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação em 1967 pelo 

Decreto nº 60.731 de 19.05.67. 

Foi nessa década, mais precisamente a partir de 1968, que a educação 

passou a ser vista na perspectiva do “desenvolvimento” (crescimento econômico). 

Nesse caso, o ensino profissional foi solicitado com prioridade, haja vista estar no 

                                                 
30 “Aliança para o Progresso” criada em 1961 fez parte do programa norte-americano de ajuda 

internacional a países em desenvolvimento. Este programa teve início ainda na década de 40 com 
a “Missão Rockfeller” que tinha o objetivo de apoiar o desenvolvimento social e científico da 
comunidade agrícola brasileira (SIQUEIRA, 1987). 
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auge a Teoria do Capital Humano31 que via a educação como instrumento capaz de 

promover o desenvolvimento econômico. 

 Apesar da ênfase na justificativa do investimento no ensino profissional ter 

sido o desenvolvimento, na verdade o que se passava era a necessidade de desviar 

a demanda para o ensino superior que vinha crescendo cada vez mais desde a 

década de 40. A educação passa então, segundo Cunha (1981), a desempenhar a 

função contenedora32. 

 Então, com o objetivo de desviar essa demanda, foi sancionada em 1971 a 

Lei 5.692/71  reformulando o ensino de 1º e 2º graus e instaurando um sistema único 

em forma de profissionalização compulsória. Com isso, alegava-se estar finalmente 

erradicando a histórica dualidade presente em todo percurso educacional brasileiro. 

Com esta lei todas as escolas de 2º grau estariam obrigadas a ministrar o ensino 

profissionalizante. 

Segundo o Conselheiro Newton Sucupira, na indicação nº 52/74 (BRASIL, 

1972, p. 470) um dos objetivos da reforma de segundo grau foi o de modernizar e 

valorizar o ensino técnico e profissional, integrando-o com a formação e visando 

criar um sistema diversificado e flexível em consonância com o processo de 

desenvolvimento. 

O Parecer 45/72 , complementando a Lei 5.692/71, relacionou 129 

habilitações para técnicos e auxiliares, estabeleceu a qualificação para o trabalho no 

ensino de 2º grau e definiu o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional 

em conformidade com a lei 5.692/71. 

                                                 
31 Ver Machado, 1989; Frigotto, 1989. 
32 A função de conter os crescentes contingentes de jovens de classe média que buscavam nos 

cursos superiores um requisito cada vez mais indispensável à ascensão social através das 
hierarquias ocupacionais (CUNHA, 1981). 
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No caso do ensino agrícola, os cursos técnicos relacionados foram: 

agropecuária, agricultura e pecuária. As outras habilitações foram: auxiliar de análise 

de solos, agente de defesa sanitária vegetal, agente de defesa sanitária animal, 

auxiliar de adubação; auxiliar de forragens e rações e classificador de produtos 

vegetais. No total foram nove as habilitações. Quanto ao mínimo exigido, para os 

cursos técnicos do setor primário, ficou estabelecido que seria de 2.900 horas das 

quais 1.200 horas deveriam ser de conteúdo profissionalizante. 

A Lei 5.692/71 representou o fracasso da política educacional da ditadura 

militar, pois acabou por desestruturar o sistema de ensino público que não estava 

preparado nos seus aspectos físico, humano e técnico, para incorporar a reforma, o 

que acarretou uma enorme perda de qualidade (KUENZER, 1992). 

Segundo Cunha (1994), a meia profissionalização não agradou a ninguém a 

não ser aos membros do Conselho Federal de Educação (CFE). Houve muitas 

resistências dos movimentos dos professores, dos estudantes e inclusive dos 

empresários do ensino. Assim sendo, o Governo enviou ao Congresso um novo 

projeto de lei, elaborado pelo Ministério da Educação que logo foi aprovado 

alterando a Lei 5.692/71. 

A Lei 7.044/82  extinguiu a profissionalização obrigatória e substituiu a 

qualificação para o trabalho pela preparação para o trabalho. A mesma permitia, no 

entanto, que os estabelecimentos de ensino que desejassem poderiam continuar 

oferecendo o ensino profissional. 

A tentativa de eliminar, através da Lei 5.692/71, a dualidade no interior dos 

sistemas de ensino foi então trazida de volta pela Lei 7.044/82 exceto para as 

Escolas Técnicas e Agrotécnicas, que apesar de tudo, foram as únicas a 

conseguirem manter um ensino de qualidade. Como nada foi posto em lugar da Lei 
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5.692/71 em termos de normatização específica, já que a Lei 7.044/82 somente 

retirou a obrigatoriedade do ensino profissional, essas instituições continuaram 

regidas pelo Parecer 45/72 até a década de 90, quando este ensino sofreu a reforma 

pela Lei 9.394/96 e pelo Decreto 2.208/97. 

As determinações dessa legislação vigoraram tal e qual até meados de 2004, 

quando no segundo ano do governo Lula um novo decreto, o 5.154/04, veio 

substituir o decreto 2.208/97, apresentando-se como uma resposta às reivindicações 

da sociedade civil organizada, mais especificamente as entidades e profissionais 

defensores de uma educação profissional pública de qualidade. Esse decreto, então, 

veio permitir a integração entre os cursos médio e profissional, negada pelo decreto 

anterior. 

 

2.1 Um breve perfil do ensino profissional agrícola  brasileiro atual na rede 

federal de educação tecnológica 

 Para uma melhor compreensão e análise da política que estamos estudando 

sentimos a necessidade de estabelecermos uma visão geral do perfil do ensino 

profissional agrícola na rede federal de educação tecnológica no Brasil após a 

Reforma da Educação Profissional da década de 90. O estudo contemplou as 

Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) pelo fato destas serem instituições com 

tradição na oferta da educação agrícola no país e principalmente pela conexão com 

o objeto de estudo dessa pesquisa. 

Na rede federal de educação tecnológica, antes da reforma existiam 45 EAFs 

sendo que 09 foram transformadas em CEFETs. Hoje elas são em número 36 e 

estão assim representadas: 

 



 59

Tabela 2 
 

Escolas Agrotécnicas Federais no Brasil por 
regiões 

REGIÃO NÚMERO DE EAFs 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Norte 

Centro-oeste 

14 

10 

05 

05 

02 

Fonte: Ministério da Educação 
 

Coletar informações atualizadas sobre o ensino profissional especificamente o 

ensino agrícola não tem sido uma tarefa fácil tendo em vista a carência de 

publicações sobre a área e, sobretudo, por serem relativamente recentes as 

mudanças advindas da reforma desse ensino. 

 No que se refere aos dados, para se ter uma idéia, o primeiro Censo da 

Educação Profissional foi realizado em 1999 e somente a partir de 2001 é que o 

INEP e a SEMTEC/PROEP optaram por incluir e coletar no Censo Escolar as 

informações sobre os cursos técnicos. O último Censo Escolar da Educação 

Profissional foi o de 2003 que representou a realidade de 2002 sendo, portanto, o 

mais atualizado. 

 Assim, o que apresentaremos nessa seção, refere-se a informações 

específicas - não contempladas pelo referido censo - obtidas junto às Escolas 

Agrotécnicas Federais através do envio de questionário via e-mail (internet) e 

retratam a realidade dessas escolas no ano de 2004, sete anos após o início da 

reforma. A opção pelo questionário se deu em função de ser o instrumento de coleta 

de dados que mais se adequava ao tipo de investigação, tendo em vista a distância, 

ou seja, o fato das escolas estarem em pontos geográficos diferentes. O mesmo 

esteve composto por perguntas abertas e fechadas. 
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Das 36 instituições existentes, 13 responderam aos questionários, o que 

equivale a 36,11% do total de escolas. Estas ficaram assim representadas por 

região: 

Tabela 3 

Percentual de EAFs que responderam aos 
questionários por região 

REGIÕES REPRESENTAÇÃO 
DAS EAFs 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Norte 

Centro-oeste 

57% 

20% 

40% 

20% 

0% 

 
 
 No que se refere às análises dos dados obtidos, utilizamos uma combinação 

do método quantitativo e qualitativo. Desta forma, as respostas dos questionários 

foram tabuladas, agrupadas e analisadas considerando as temáticas a seguir, que 

selecionamos baseadas na legislação, as quais imprimiram maior significado às 

mudanças realizadas pela Reforma da Educação Profissional. São elas: a criação 

dos três níveis, o básico, o técnico e o tecnológico; a separação entre o ensino 

médio e o ensino técnico; o sistema modular e o ensino por competências. A partir 

destes, pretendemos de uma forma geral identificar: 

• quais cursos foram criados, extintos ou reformulados nos três níveis 

(básico, técnico e tecnológico);  

• como está se dando a concomitância;  

• como ficou a situação do Ensino Médio;  

• se o sistema modular tornou-se realidade nas escolas;  

• se os cursos nas instituições estão organizados por competências;  

• se houve conforme previsto o aumento do número de matrículas; 
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• qual a previsão para as novas mudanças, considerando a nova 

legislação para o ensino profissional, o Decreto Federal nº 5.154/04.  

Tendo em vista a opção metodológica para realizar o referido perfil, vimos 

esclarecer que para este momento buscaremos descrever e analisar as 

características do ensino agrícola nas EAFs após a reforma, não sendo possível 

portanto investigar que fatores estarão contribuindo para tais reações. A partir do 

próximo capítulo sim, poderemos estabelecer uma análise mais qualitativa, quando 

trataremos de uma única escola quando adotamos uma metodologia diferenciada.  

 

2.1.1 Os cursos básicos, técnicos e tecnológicos 

Quanto aos cursos de nível básico  nos interessa aqui identificar se estes 

foram oferecidos nas EAFs em 2004 e quais são eles no que se refere à área, ao 

tipo e à carga-horária. 

Os cursos básicos não vieram a ser uma realidade totalmente nova nas EAFs, 

tendo em vista que cursos de curta duração já eram oferecidos nas escolas para os 

alunos. A legislação veio disciplinar esses cursos através do Decreto Federal nº 

2.208/97, artigo 3º modificando-os quando cria efetivamente o nível básico, 

estendendo-os também para trabalhadores. 

 

I – básico: destinado à qualificação e reprofissionalização de 
trabalhadores, independentes de escolaridade prévia (BRASIL, 
2001). 

 

Um outro aspecto que diferencia os cursos básicos dos cursos de curta 

duração anteriormente oferecidos é que os mesmos passam a ser obrigatórios em 

todas as instituições de ensino profissional, conforme o artigo 4º do referido decreto: 
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§ 1º As instituições federais e as instituições públicas e privadas sem 
fins lucrativos, apoiadas financeiramente pelo poder público, que 
ministram educação profissional deverão, obrigatoriamente , 
oferecer cursos profissionais de nível básico em sua programação, 
abertos a alunos das redes públicas e privadas de educação básica, 
assim como a trabalhadores com qualquer nível de escolaridade 
(BRASIL, 2001 - grifo nosso) 

 
Essa obrigatoriedade com relação aos cursos básicos justifica-se pelo próprio 

movimento do sistema capitalista, do mercado de trabalho em que a ausência do 

emprego formal – devido ao desemprego estrutural - faz com que haja um incentivo 

para novas práticas de trabalho informais. 

 Segundo Bueno (2004), houve uma tendência indisfarçável em ressaltar a 

educação de nível básico, proposta que foi propagada internacionalmente por meio 

de acordos financeiros em 1997 logo após a promulgação da LDB. Uma análise que 

nos permite compreender a ênfase nesse nível de ensino é formulada por Kuenzer 

(2003) quando afirma que o mesmo, sendo destinado a jovens e trabalhadores 

excluídos ou em risco de exclusão do mercado de trabalho devido à reestruturação 

produtiva e o desemprego estrutural, vem tentar sanar os equívocos do sistema 

capitalista. Nesse sentido, para a autora, as novas formas de trabalho passam a ser 

baseadas na precariedade e a formação precária passa a ser o limite possível das 

políticas de educação profissional. 

Apesar de obrigatório, no ano de 2004 a maioria das escolas pareceu não 

valorizar tanto esses cursos tendo em vista o número deles oferecidos por cada uma 

delas. Vejamos: 
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Tabela 4 

Quantidade de cursos básicos oferecidos pelas EAFs em 2004 
NÚMERO DE ESCOLAS QUANTIDADE DE CURSOS 

OFERECIDOS 
3 

4 

3 

2 

1 

Nenhum 

Variam de 1 a 5 

Variam de 6 a 10 

Variam de 11 a 15 

Variam de 15 a 20 

 

São variados os cursos básicos oferecidos pelas EAFs e variada é também a 

carga-horária de cada um deles. Os cursos na maioria das vezes estão relacionados 

com a primeira vocação das EAFs, a agropecuária33, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 5 
Cursos na área de agropecuária oferecidos pelas EAFs em 2004 

Agricultura Mecanização agrícola (40h); recuperação de pastagens (40h); 

administração de propriedade rural (40h); uso eficiente de irrigação 

(24h); operação de tratores (24h); topografia planimétrica (24h); manejo 

integrado de pragas (40h); projetos agropecuários (24h); cooperativismo 

(08h); tópicos especiais em adubação (40h); irrigação localizada (24h); 

análise de solos (24h); qualidade de banana (40h); atualização 

agropecuária (40h); defensivos agrícolas (40h); análise de calagem e 

adubação de solos (20h); irrigação e drenagem (16h); cultivo do 

tomateiro (16h). 

Zootecnia Inseminação artificial em bovinos (40h); bovinocultura (40h); suinocultura 

(40h); apicultura (40h); piscicultura (40h); inseminação artificial em 

caprinos e ovinos (24h); eqüinocultura (20h); práticas veterinárias (24h); 

ovinocultura (24h); formulação de ração (24h); galinha caipira (08h); 

pastejo rotativo (24h); criação doméstica de cabras e ovelhas (32h); 

estudo de raças bovinas (20h); controle da mastite (16h). 

Agroindústria Defumados e embutidos (40h); doces e compotas (40h); trabalhador na 

fabricação de pães (24h); trabalhador na fabricação de biscoitos e 

                                                 
33 O termo agropecuária significa “um centro dinâmico de atividades denominadas de agronegócio. 

Este segmento envolve atividades de produção agrícola propriamente dita (lavoura, pecuária e 
extração vegetal). É a soma total das operações de produção agrícola e armazenamento, 
processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos (...)” (MEC/SEMTEC, 2000, 
p. 09). 
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bolachas (24h); trabalhador na fabricação de derivados do leite (24h); 

trabalhador na transformação de origem animal – embutidos e 

defumados (40h); produtos derivados do pescado (16h); alimentos 

minimamente processados (16h); processamento de massas 

alimentícias (16h); produtos lácteos fermentados e aromatizados (16h); 

embutidos e defumados de carnes suínas e de frango (16h); confecção 

de pães caseiros (16h); confecção de bolos e tortas artesanais (16h); 

como montar um “buffet” (16h); embalagens de produtos agroindustriais 

(16h); processamento de pizzas (16h); panificação (24h); processamento 

de frutas (24h); qualidade, classificação, degustação e comercialização 

do café. 

 

No entanto, outros cursos fora da área de agropecuária passaram a ser 

ministrados: marketing e comercialização (24h); líder cidadão (24h); informática 

básica (40h); métodos e técnicas de pesquisa (40h); cultura de tecidos (20h); 

arbitragem de voleibol (20h); técnicas de redação (20h); matemática financeira (20h); 

relações humanas (20h); língua italiana (90h). 

Os cursos de agroindústria, como podemos ver, se destacam, sendo os mais 

oferecidos. Foram cursos que receberam muita ênfase após a reforma do ensino em 

virtude da agroindústria ter despontado como um segmento importante na economia 

brasileira. 

 
É reconhecidamente um dos mais dinâmicos segmentos da 
economia brasileira. Responsável por parcela significativa das 
exportações do país, o setor lidera também estatísticas de 
geração de empregos e de números de estabelecimentos 
industriais. Sabe-se ademais, que os efeitos multiplicadores dos 
investimentos na atividade industrial são altamente expressivos. 
Poucas atividades econômicas, como a agroindústria, apresentam 
índices tão relevantes para a fixação do homem no campo, agrega 
valor ao produto agrícola, utiliza tecnologia e equipamentos que 
independem do setor externo. Por isto, o Ministério da Agricultura do 
Abastecimento e da Reforma Agrária a tem considerado como uma 
política nacional de desenvolvimento rural (MEC/SEMTEC, 2000, p. 
17 - grifo nosso). 
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 Vale salientar que esses cursos vieram a calhar com o “momento produtivo” 

em que cada vez mais se rareavam os postos de trabalho no que tange ao emprego 

formal, pois foram os carros-chefes do discurso empreendedor34 nas EAFs, que se 

alastrou pela rede federal a partir de 2000, já que a formação agroindustrial advinda 

dos cursos básicos possibilitaria ao trabalhador produzir na sua própria casa e 

montar o seu próprio negócio sem necessitar portanto de um emprego formal. É o 

que afirma, sobre a formação empreendedora, o então Diretor Presidente do 

SEBRAE, Sérgio Moreira, numa carta às IFETs: 

 
Até recentemente, nossa educação formal sempre nos preparou para 
sermos profissionais de carteira de trabalho assinada ou para o 
serviço público. E estes dois caminhos estão cada vez mais estreitos. 
O trabalho na iniciativa privada está sendo terceirizado e em alguns 
casos até quarteirizado. A administração pública, por sua vez, em 
todos os seus níveis – federal, estadual e municipal – quando não 
está desempregando, via PSVs, está sendo enxugada. (...) É preciso 
dar um salto quantitativo e qualitativo nos currículos, incluindo neles 
e difundindo o empreendedorismo. Isso significa dizer que ao 
contrário do que ocorreu com a minha geração e a geração do 
ministro Paulo Renato, estaremos preparando os jovens para a 
consultoria, para a montagem do seu próprio negócio ou de negócios 
alheios, para preencher nichos de mercado, para serem 
independentes, autônomos, criativos – enfim, para a iniciativa de 
empreender (MEC/SEBRAE, 2000). 

 

No que se refere aos cursos técnicos, antes da REP somente existiam na 

EAFs os cursos de Técnico em Agropecuária. Com a reforma do ensino da década 

de 90, esses cursos foram reformulados, alguns mantiveram a mesma nomenclatura 

e outros mudaram a nomenclatura. Outros cursos foram criados, mas a maioria 

esteve relacionada à agropecuária, conforme a tabela abaixo. 

 

 

                                                 
34 A Formação Empreendedora na Educação Profissional foi uma capacitação a distância para 

servidores das IFETs promovida pela parceria entre MEC/SEMTEC/PROEP e SEBRAE através da 
Universidade Federal de Santa Catarina (Laboratório de Educação a Distância). 
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Tabela 6 

Cursos técnicos ofertados pelas EAFs em 2004 por nomenclatura e por quantidade 

TÉCNICOS EM 
TÉCNICO AGRÍCOLA 

COM HABILITAÇÃO EM 

TÉCNICO EM 
AGROPECUÁRIA COM 

HABILITAÇÃO EM 

Agricultura (3) 

Agroindústria (5) 

Agropecuária (5) 

Alimentos (1) 

Desenvolvimento social (1) 

Enfermagem (2) 

Informática (4) 

Meio ambiente (1) 

Turismo (2) 

Zootecnia (3) 

Agricultura (2) 

Agroecologia (1) 

Agroindústria (2) 

Agropecuária (3) 

Zootecnia (3) 

 

 

Agricultura (2) 

Agroindústria (2) 

Zootecnia (2) 

 

 

Apesar da orientação da SEMTEC ter se dado no sentido de que a 

nomenclatura dos cursos deveriam ser de Técnicos em Agropecuária, algumas 

escolas optaram por colocar Técnico Agrícola considerando que o Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ainda não reconhece o Técnico em 

Agropecuária.  

Uma outra observação cabível se refere ao surgimento de cursos de outras 

áreas totalmente diferenciadas da agropecuária como, por exemplo, informática, 

turismo e enfermagem. Podemos nos questionar sobre o que fez com que estas 

instituições oferecessem esses cursos já que também podemos pressupor que as 

mesmas não teriam infra-estrutura nem recursos humanos para implantá-los. 

 Do que pudemos colher de informações à parte, identificamos dois fatores 

que puderam conduzir a essa compreensão. Um foi o incentivo do MEC para que as 
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IFETs se transformassem em Centros de Referência de Educação Profissional35 e 

aproveitassem seus espaços físicos e recursos humanos diversificando ao máximo 

os cursos oferecidos baseados em estudos de demanda. E o outro, relaciona-se ao 

que consta nos Referenciais Curriculares Nacionais da Área de Agropecuária, 

quando induz às mais diversas interações da área de agropecuária com outras áreas 

como: indústria, serviços, comércio, meio ambiente, saúde, turismo e hotelaria, 

química, geomática, gestão, finanças, informática, estatística, etc. Isto não quer dizer 

que as instituições devessem oferecer cursos em todas essas áreas, mas promover 

uma interface com elas: a saúde no que diz respeito à segurança do trabalhador, a 

informática nas diversas fases do processo produtivo, a organização dos meios de 

transporte na distribuição dos produtos (MEC/SEMTEC, 2000, p. 10).  

 Mesmo havendo a criação de cursos em outras áreas, podemos observar 

que os cursos mais ofertados são aqueles que, independente da nomenclatura, 

estão inseridos na área agropecuária36, encontrando-se em segundo lugar o curso 

Técnico em Informática.  

Tabela 7 

Cursos técnicos mais ofertados pelas EAFs em 2004 

CURSOS NÚMERO DE CURSOS 

Área agropecuária * 

Área Informática 

33 

04 

 * Agropecuária (agricultura, zootecnia, agroindústria, alimentos). 

 

                                                 
35 A alusão aos Centros de Referência encontra-se no Art. 11 da Portaria MEC nº 646/97. 
36 A Área de Agropecuária é uma das vinte áreas profissionais definidas pela resolução CNE/CEB nº 

04/99 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 
Técnico.  
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Pela tabela acima podemos observar que as escolas agrotécnicas, de uma 

forma geral, não se descaracterizaram e mantiveram a tradição na área de 

agropecuária.  

Alguns cursos foram extintos com a reforma em algumas EAFs. Em 04 

escolas foram extintos os cursos de economia doméstica; e em 01 escola foi extinto 

o supletivo em agricultura. 

No que tange ao nível tecnológico, a Portaria MEC nº 2.267/97 estabeleceu 

as diretrizes para elaboração do projeto institucional para implantação dos novos 

CEFETs e a Portaria nº 1.647/99 dispôs sob o credenciamento dos CEFETs bem 

como sobre a autorização de cursos de nível tecnológico. Isto implica em dizer que o 

processo de cefetização e a criação de cursos tecnológicos estão, embora distintos, 

relacionados um com o outro. No projeto a ser encaminhado ao MEC requerendo o 

credenciamento, deve constar além das informações sobre as condições físicas, 

materiais e humanas da instituição, o elenco dos cursos já existentes e dos cursos a 

serem implantados.  

 

§ 2º - O credenciamento dos centros de educação tecnológica se 
dará com o ato de autorização de funcionamento dos cursos de 
educação profissional de nível tecnológico elencados e aprovados no 
projeto referido no caput desse artigo (MEC, 2001). 

 

As exigências tanto para a criação dos cursos quanto para a transformação 

das escolas em CEFETs eram muitas e as EAFs de um modo geral estavam longe 

de atender aos requisitos pelo menos num primeiro momento, pois tinham uma 

estrutura, apesar de reconhecidamente boa, para um só curso de nível técnico que 

era o agropecuária. Desta forma o processo de cefetização bem como da criação de 

cursos de nível tecnólogo foi mais demorado para as EAFs: das 45 EAFs, até 2004 
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somente 09 foram cefetizadas e das 13 escolas pesquisadas somente uma oferece 

curso de nível tecnológico – o Tecnólogo em Irrigação. 

Quanto à cefetização, das 13 escolas pesquisadas, 07 iniciaram o processo 

de cefetização. Em uma delas ainda está havendo o investimento na capacitação de 

recursos humanos em nível de mestrado e doutorado; em outra escola existe 

apenas o desejo e discussões a respeito; noutra, está em fase final de elaboração 

do primeiro curso para tecnólogos; e nas outras quatro, o processo já está no MEC 

aguardando autorização. 

 

2.1.2 A separação entre o ensino médio e o ensino p rofissional 

A separação entre o ensino médio e o ensino profissional foi determinada pelo 

Decreto Federal nº 2.208/97, pela Portaria MEC nº 646/9737 e fundamentalmente 

pelas orientações do PROEP. Qualquer análise que se faça sobre esse tema deve 

necessariamente levar em consideração o conjunto dessas três normatizações ou 

corre o risco de ser uma análise superficial. Fazemos essa observação no sentido de 

chamar atenção para a questão do ensino médio que, embora esteja permitido na 

legislação em forma de concomitância com curso técnico, passa a estar proibido nos 

documentos do PROEP quando condiciona a liberação dos recursos à diminuição 

gradativa até a extinção do mesmo nas IFETs.  

Então numa análise sobre a separação entre estas duas formações temos 

que considerar que o objetivo da reforma para esse nível de ensino se concretizaria 

em três momentos: inicialmente, a separação das matrículas e conseqüentemente a 

duplicação das mesmas; num segundo momento, o incremento do ensino técnico e 

                                                 
37 Vale salientar que a Portaria MEC nº 646/97 trata especificamente da rede federal de educação 

tecnológica. 
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ao mesmo tempo a diminuição até a extinção do ensino médio; e posteriormente, a 

consolidação do ensino seqüencial (pós-médio) e com ele a ampliação, o incremento 

e a expansão do ensino técnico nas Instituições Federais de Ensino Profissional. 

Esse deveria ser o caminho percorrido por essas instituições. 

Houve, a partir de 1998 nas EAFs, a separação dos cursos em duas matrizes 

curriculares. Para esse aspecto queremos destacar que o mesmo aluno passou a 

ser contado duas vezes. Já daí duplicou-se o número de matrículas para esse 

ensino, entendendo que nesse caso o número de alunos é diferente do número de 

matrículas. 

Para compreendermos a questão do incremento das vagas/matrículas faz-se 

necessário um entendimento da questão da concomitância nas escolas. A 

concomitância, então, poderia se dar internamente nas EAFs numa articulação de 

matrículas do ensino técnico com o ensino médio; ou externamente com as EAFs 

oferecendo somente o curso técnico e o ensino médio sendo desenvolvido em outra 

instituição. Isto conforme o artigo 2º da Portaria MEC nº 646/97 em que afirma que o 

incremento da matrícula na educação profissional no que tange aos cursos técnicos 

deverá se dar mediante a oferta de: 

I – cursos de nível técnico, desenvolvidos concomitantemente com o 
ensino médio, para alunos oriundos de escolas dos sistemas de 
ensino; 

II – cursos de nível técnico destinados a egressos de nível médio por 
via regular ou supletiva (MEC, 2001). 

 

Desta forma, os cursos técnicos ficaram subdivididos em: técnicos e 

seqüenciais (pós-médios). No entanto, cada escola poderia fazer a combinação que 

achasse necessária entre os cursos e a concomitância. Além da concomitância e 

seqüencialidade, passou a existir uma outra possibilidade. O aluno que estivesse 
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cursando o ensino médio a partir da segunda ou terceira séries poderia se matricular 

no curso técnico. Essa realidade o Parecer CNE/CEB nº 17/97 denomina de forma 

combinada (concomitância e seqüencialidade) (CNE/CEB, 2001, p. 89). Assim, as 

escolas poderiam optar pelo modelo que melhor se adequasse à sua situação. 

Nesse sentido o quadro a seguir mostra a realidade das EAFs pesquisadas. 

Tabela 8 
Condição para matrícula nos cursos técnicos seqüenciais (pós-médios) nas EAFs em 

2004 

Somente para alunos que já concluíram 
o ensino médio 

Para alunos que concluíram o ensino 
médio ou que estão cursando o ensino 
médio (2ª ou 3ª séries) 

06 EAFs 06 EAFs 

* 01 EAF não respondeu à questão 

 

De acordo com os dados abaixo, poderemos observar o que de fato ocorreu 

nas EAFs no que se refere aos cursos concomitantes, à redução do ensino médio e 

à instituição dos cursos seqüenciais. 

Tabela 9 
Número de alunos nas EAFs nos cursos técnicos e seqüenciais no ano de 2004 

EAFs 
Técnico (concomitante) 

Com o ensino médio 

Cursos 
Seqüenciais 
(Pós-médios) 

Total de alunos 

EAF 1 

EAF 2 

EAF 3 

EAF 4 

EAF 5 

EAF 6 

EAF 7 

EAF 8  

EAF 9 

EAF 10 

EAF 11 

EAF 12 

EAF 13 

358 

216 

325 

186 

230 

490 

194 

397 

212 

464 

363 

280 

211 

137 

176 

37 

197 

135 

91 

162 

129 

248 

243 

156 

370 

101 

495 

392 

362 

383 

365 

581 

356 

526 

460 

707 

519 

650 

312 
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Vemos que todas as escolas mantiveram o ensino técnico concomitante com 

o ensino médio e em nenhuma delas o ensino médio foi extinto. Quanto aos cursos 

seqüenciais (pós-médios), observamos que os mesmos foram instituídos em todas 

as EAFs, porém em 10 escolas o número de alunos esteve abaixo do técnico 

concomitante. Somente em 03 escolas o número de alunos dos cursos pós-médios 

ultrapassou o dos cursos concomitantes. Isso demonstra claramente a resistência 

das escolas agrotécnicas à substituição dos cursos concomitantes pelos seqüenciais 

(pós-médios) e com isso a reafirmação da importância do ensino médio para o 

ensino profissional. 

Pelos dados obtidos, apesar da Portaria MEC nº 646/97 permitir no seu artigo 

3º a possibilidade de ser mantido o ensino médio, com matrícula independente da 

educação profissional, oferecendo o máximo de 50% do total de vagas oferecidas 

em 1997 para os cursos regulares, somente 01 EAF passou a oferecer esse ensino 

nesses moldes. 

Queremos chamar atenção para o fato de que como as matrículas do curso 

concomitante são feitas separadamente, o número de matrículas passa a ser 

diferente do número de alunos. Ou seja, quando feita a segunda matrícula, o 

resultado aumenta consideravelmente, dando a impressão de que as instituições 

ampliaram o atendimento para a comunidade, o que de fato não ocorre. 

O ensino médio passou a ser oferecido nas EAFs da seguinte forma: 

Tabela 10 

Oferecimento do Ensino médio nas EAFs em 2004 

 somente concomitante com o curso técnico 

 concomitante, independente e articulado ao ensino técnico 

12 EAFs 

01 EAF 
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Pelos dados a seguir podemos ver que se não levarmos em consideração as 

duas matrículas, o aumento do número de alunos para o curso técnico, incluindo o 

pós-médio, foi muito pouco na maioria das escolas se compararmos o ano de 1997 

(início de reforma) até então. Somente nas Escolas 10, 11 e 12 houve um aumento 

significativo ficando perto do dobro.  

Tabela 11 
Comparativo entre o número de alunos nas EAFs nos anos de 1997 e 2004 

1997 2004 
EAFs Número de alunos do curso 

regular (integrado) 
Curso Técnico 

(concomitante + Pós-médios) 
EAF 1 

EAF 2 

EAF 3 

EAF 4 

EAF 5 

EAF 6 

EAF 7 

EAF 8 

EAF 9 

EAF 10 

EAF 11 

EAF 12 

EAF 13 

426 

397 

347 

359 

334 

379 

374 

371 

426 

362 

144 

350 

299 

495 

392 

362 

383 

365 

581 

432 

526 

460 

707 

519 

650 

312 

 

O aumento real não se deu porque os cursos concomitantes foram reduzidos 

para darem lugar aos cursos seqüenciais que pelo visto não decolaram. Vale 

salientar que, se para o MEC não é o aumento real de alunos que importa mas o 

aumento do número de matrículas no ensino técnico, este de fato teve um 

crescimento estrondoso mas em função da segunda matrícula, justamente a que não 

era para ser: a do ensino médio!  
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2.1.3 O Sistema Modular e a Organização Curricular por Competências 

Quanto ao sistema modular, o artigo 8º do Decreto Federal nº 2.208/97 previu 

que o mesmo poderia ser uma possibilidade para a organização curricular. Ou seja, 

os currículos seriam estruturados em disciplinas e estas poderiam ser agrupadas em 

forma de módulos. Subentende-se desta forma que a modulação não se configurou 

obrigatória sendo, portanto, opcional para as escolas. 

De acordo com o Parecer nº 17/97, cada módulo possibilitaria uma 

terminalidade, com direito a certificado de qualificação profissional sendo este o 

retrato mais fiel da flexibilidade na educação profissional. O conjunto desses 

módulos por sua vez corresponderia a uma habilitação profissional dando direito ao 

diploma de técnico desde que comprovada a conclusão do estágio supervisionado e 

do ensino médio (CNE/CEB, 2001, p. 91-92). 

Observamos, conforme a tabela abaixo, que as EAFs assimilaram bem o 

discurso da flexibilidade pois a grande maioria das escolas pesquisadas vem 

mantendo a modulação até o ano de 2004. Ou seja, o sistema modular é hoje uma 

realidade nas escolas agrotécnicas federais. 

Tabela 12 

Organização curricular modular nas EAFs em 2004 

Currículo organizado por módulos 

Currículo não organizado por módulos 

12 EAFs 

01 EAF 

 

A única instituição que não trabalha com a modulação afirmou ter seu 

currículo organizado por competências. Ao nosso ver, fica difícil vislumbrar tal 

situação pois a idéia da modulação está intrinsecamente relacionada à das 

competências, haja vista que de acordo com as orientações contidas nas Diretrizes e 
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nos Referenciais Curriculares da Educação Profissional de Nível Técnico, as 

competências a serem desenvolvidas deveriam estar diretamente relacionadas aos 

módulos. Segundo o Parecer nº 17/97 

Cada módulo deveria contemplar preferencialmente de forma 
integrada 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 (CNE/CEB, 2001, p. 91-92).  

 

Quanto às competências, uma única escola afirmou não trabalhar com 

competências, no entanto o seu currículo está modulado. 

Tabela 13 

Organização curricular por competências nas EAFs em 2004 

Currículo organizado por competências 

Currículo não organizado por competências 

12 EAFs 

01 EAF 

 

Pelo observado, podemos afirmar também que as competências se 

configuraram nas EAFs. Segundo a legislação, 

 O conceito de competências surge na legislação ampliando 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 (...) (CNE/CEB, 2001, p. 126). 

 

 No entanto, no que tange às competências, aqui queremos apenas identificar 

o número de EAFs que na sua organização curricular introduziram as matrizes 

referenciais por competências, pois em função da opção metodológica adotada, não 

temos condições de afirmar se de fato o ensino está se dando por competências. 

Uma coisa é o currículo, mais especificamente as matrizes referenciais estarem 

formatadas por competências; outra é se, de fato, as competências estão se 

concretizando, se efetivando na prática escolar, no trabalho dos docentes; e outra 

coisa ainda é, em se efetivando na prática pedagógica, como está se dando em 
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termos de qualidade. Essa é uma questão que com certeza merece um maior 

aprofundamento num estudo mais detalhado. 

Para se ter uma idéia da complexidade da questão, na tabela abaixo 

poderemos observar que das 12 instituições que afirmam estar com seus currículos 

organizados por competências, três dizem não avaliar por competência.  

Tabela 14 

Instituição da avaliação por competências nas EAFs em 2004 

Avaliam por competências 

Não avaliam por competências 

Alguns professores avaliam por competências 

08 

03 

02 

 

Mais uma vez fica difícil compreender o rumo que as mudanças vêm 

tomando. Como desvincular o processo avaliativo da prática pedagógica?  

O exposto nos permite concluir que a Reforma da Educação Profissional não 

se efetivou na íntegra nas Escolas Agrotécnicas Federais.  

Identificamos, de um lado, que tanto o sistema modular quanto a organização 

curricular por competências foram incorporados pela grande maioria das EAFs 

embora a nossa análise não nos permita afirmar se essa incorporação se deu em 

favor da qualidade do ensino ou não. 

 De outro lado, do que não foi incorporado como se previa, identificamos que: 

a separação dos cursos (médio e técnico) não conduziu à extinção do ensino médio, 

assim, também não promoveu a substituição dos cursos concomitantes pelos 

seqüenciais (pós-médios); não houve a expansão real do ensino técnico, isto se 

entendemos que a mesma deveria se dar em função do atendimento à população e 

não somente em número de matrículas; e até o momento os cursos básicos e os 
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cursos tecnológicos não se configuram com o devido destaque pretendido com as 

mudanças. 

Compreendemos com esse estudo que de uma forma geral as EAFs 

estabeleceram uma certa resistência aos encaminhamentos impostos pela referida 

reforma do ensino, principalmente no que tange à separação entre o ensino médio e 

o profissional. Essa reação vem coadunar-se com inúmeras críticas e discussões 

que vinham sendo desenvolvidas, seja internamente no âmbito da SEMTEC/MEC, 

seja na academia, nos sindicatos, nas associações docentes, enfim, no movimento 

social que discute a educação profissional, e que de certa forma foram incorporadas 

pela política educacional do novo governo, o governo Lula, quando a partir de um 

grande seminário “Educação Profissional: concepções, experiências, problemas e 

propostas“, realizado em Brasília em meados de 2003, veio culminar com uma nova 

legislação promovendo assim novas mudanças. 

O Decreto Federal nº 5.154/04, que veio substituir o Decreto Federal nº 

2.208/97, dentre outras determinações, vem principalmente permitir a integração 

entre os cursos técnicos e o ensino médio numa mesma matriz curricular, o que foi 

proibido pelo decreto anterior. Assim sendo, para finalizar esse levantamento, 

embora reconheçamos ser muito cedo para um posicionamento das instituições, 

procuramos identificar como as escolas estavam se situando nesse novo contexto.  

Passados aproximadamente quatro meses38 após a promulgação do novo 

Decreto nº 5.154/04, as EAFs se colocaram da seguinte forma sobre a intenção de 

voltarem os cursos integrados a partir de 2005: 

 

                                                 
38 Fechamos a coleta dos dados nas EAFs em novembro de 2004, quatro meses após a promulgação 

do Decreto nº 5.154 de 23 de novembro de 2004. 
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Tabela 15 

Perspectiva para implantação dos cursos técnicos integrados nas EAFs em 2005 

(Decreto Federal nº 5.154/04) 

IMPLANTAR  NÃO IMPLANTAR NADA FOI DEFINIDO 

03 EAFs 02 EAFs 08 EAFs 

 

Observamos que três escolas já haviam, em finais de 2004, decidido 

implantar para 2005 os cursos integrados. Outras duas escolas resolveram não 

implantar afirmando que da forma como estava, vinha dando conta da realidade. E a 

maioria não havia definido nada nesse sentido, o que nos faz crer, pelo adiantado do 

tempo, que para 2005 pelo menos, os cursos integrados não seriam implantados.  

Com o novo decreto começa então “a reforma da reforma”. Cada instituição, 

depois de passado “o furacão” do Decreto nº 2.208/97, deverá escolher por qual 

caminho seguir já que o novo decreto também manteve as situações anteriores, ou 

seja, a possibilidade das escolas continuarem oferecendo o técnico concomitante 

com o ensino médio e os cursos seqüenciais (pós-médios). 
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CAPÍTULO 3 A ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE BARREIRO S – PE E A 

REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  



 80

 
 
 
 
 
 

3.1 A Escola Agrotécnica Federal de Barreiros - PE 39 

   O Patronato Agrícola João Coimbra foi criado em 1924 pelo Decreto n° 

16.105 de 21.07.1924 do então presidente da República Dr. Artur da Silva 

Bernardes.  Com sede na Vila de Tamandaré no município de Rio Formoso – PE foi 

inaugurado em 05 de novembro do mesmo ano e teve como primeiro diretor o 

agrônomo Carlos de Albuquerque Bello. 

 Os patronatos agrícolas tinham uma característica específica, além de 

ministrarem o ensino elementar e práticas agrícolas, recebiam jovens remetidos do 

juizado de menores para, através do ensino, serem reintegrados à sociedade. 

 Em 1934, através do Decreto n° 24.115 de 12.04.193 4, os patronatos 

agrícolas foram transformados em aprendizados agrícolas e passaram a ministrar o 

curso de iniciação agrícola, equivalente às duas primeiras séries do antigo curso 

ginasial, que em dois anos formava o capataz rural. O Patronato Agrícola João 

Coimbra passou então a ser chamado de Aprendizado Agrícola João Coimbra. 

  A transferência do estabelecimento para o município de Barreiros se deu em 

1941 pelo Decreto n° 6.881 de 12.12.1941. Ficou sed iado na propriedade Sapé onde 

funcionavam anteriormente a Estação Experimental de Cana-de-açúcar e o Posto de 

Remonta do Exército. 

Em 1947 os Aprendizados Agrícolas passaram a denominar-se Escolas 

Agrícolas, através do Decreto nº 22.506 de 22.01. 47. Ofereciam cursos de iniciação 

                                                 
39 Encontramos o histórico da Escola Agrotécnica Federal de Barreiros-PE em EAFB-PE (1997). 
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agrícola (1º e 2º anos do curso ginasial) e mestria agrícola (3º e 4º anos do curso 

ginasial); este último destinava-se a formar o mestre agrícola. 

 As Escolas Agrícolas foram elevadas à categoria de Escolas Agrotécnicas 

através do Decreto nº 28.646 de 18 de dezembro de 1950, oferecendo, além dos 

cursos existentes, o curso de Técnico Agrícola – equivalente ao antigo científico –, 

que formava o técnico agrícola de nível médio nas modalidades de agricultura, 

horticultura, zootecnia, práticas veterinárias, indústrias agrícolas, laticínios e 

mecânica agrícola. 

As Escolas Agrotécnicas passaram a chamar-se Colégios Agrícolas após o 

decreto nº 53.558 de 13 de fevereiro de 1964 e os cursos passaram a ser Ginasial 

Agrícola e Técnico Agrícola.  

Depois de 1967, somente o ensino técnico de nível médio foi oferecido nessa 

instituição de ensino, formando então técnicos agrícolas. 

Até 1967 as instituições de ensino agrícola eram subordinadas à 

Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura. A 

partir de 1968 passaram para o Ministério da Educação. 

A atual denominação Escola Agrotécnica Federal de Barreiros – PE  se deu 

em 1979 pelo Decreto n° 83.935 de 04.09.79, bem com o a atual denominação de 

técnico em agropecuária a qual foi estabelecida a partir da Lei nº 5.692 de 11.08 de 

1971. 

A Escola Agrotécnica Federal de Barreiros – PE foi transformada em 

autarquia40 através da Lei n° 8.731 de 16.11 93 ficando ligada  à Secretaria do 

Ensino Médio e Tecnológico – SEMTEC, a qual tinha como atribuições estabelecer 

                                                 
40 Como autarquia, é dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e 

disciplinar, compatíveis com sua personalidade jurídica e de acordo com seus atos constitutivos. 
(EAFB-PE, 2003). 
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políticas para a Educação Tecnológica e exercer a supervisão do Ensino Técnico 

Federal. 

 Atualmente a Escola Agrotécnica Federal de Barreiros-PE (EAFB-PE) 

continua sediada na Fazenda Sapé, na cidade de Barreiros-PE, zona da mata sul 

(mata meridional) e zona fisiográfica litoral sul. Sendo uma escola-fazenda, tem um 

campus de 432 hectares, onde 27.986,70 m²  representam a área construída. 

 O município de Barreiros, que abriga a EAFB-PE, tem uma população de 

39.139 habitantes, conta com uma área de 233,37 km² (IBGE, 2005) e fica a 

aproximadamente 100 km da capital do estado, a cidade de Recife. 

 Esse município está localizado numa região que tem como característica a 

monocultura da cana-de-açúcar, a qual passa hoje por uma séria crise econômica 

que teve início a partir da década de 90. A crise provocou o fechamento de várias 

usinas de açúcar e como conseqüência gerou um alto índice de desemprego na 

região, criando grandes bolsões de pobreza local. 

 Com a falência das usinas muitas terras foram desapropriadas na região e 

atualmente estão sendo redistribuídas pelo INCRA aos sem-terras. Em Barreiros 

especificamente, no ano de 2001 foram desapropriados 12.248 hectares da usina 

Central Barreiros – a maior ação da reforma agrária da história de Pernambuco. 

 O comércio é a atividade econômica que vem dando sustentação ao 

município, embora possamos vislumbrar focos de pecuária, uma certa diversificação 

nas atividades agrícolas com a introdução da fruticultura e algumas culturas de 

subsistência, um acanhado despontar da atividade turística tendo em vista sua 

localização no litoral sul do estado, onde se encontram as mais belas praias de 

Pernambuco (EAFB-PE, 1997). 

 Tendo em vista esse contexto e após a Reforma da Educação Profissional, a 
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EAFB-PE passou a partir de meados da década de 90 a diversificar seus cursos41 

oferecendo à comunidade cursos básicos (de curta duração) e técnicos de nível 

médio. Quanto aos técnicos, hoje oferece os seguintes cursos: 

• o curso Técnico em Agropecuária com habilitações em agricultura, 

zootecnia e agroindústria (concomitante e seqüencial/pós-médio);  

• o curso Técnico em Turismo (seqüencial/pós-médio);  

• o ensino médio (independente do técnico). 

 A EAFB-PE tem como missão:  

 
formar e qualificar profissionais, contribuindo para a formação da 
cidadania, através da implementação de um novo modelo de 
educação em sintonia com as tendências e demandas do mundo do 
trabalho, participando do desenvolvimento e da melhoria da 
qualidade de vida na sociedade (EAFB, 2003). 
  

  

 Com vistas a cumprir essa missão, a EAFB-PE conta com os seguintes 

números em 2005: 

Tabela 16 

Número de alunos e servidores da EAFB-PE em 2005 
ALUNOS/SERVIDORES QUANTIDADE 

Alunos 

Funcionários Administrativos 

Docentes 

952 

83 

34* 

* 26 docentes do quadro efetivo mais 08 docentes substitutos. 

 

 

 

 

  

                                                 
41 A Reforma da Educação Profissional da década de 90 determinou que as escolas de ensino 

profissional passariam a oferecer cursos: básicos, técnicos e tecnológicos. Os tecnológicos, de 
nível superior, até então não são oferecidos pela EAFB-PE tendo em vista, segundo os próprios 
gestores,  a falta de infra-estrutura da instituição no que se refere a instalações e recursos humanos 
qualificados. 
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Tabela 17 

Docentes do quadro efetivo da EAFB-PE por escolaridade em 2005 
GRAU ESCOLARIDADE 

Doutorado  

Mestrado 

Especialização 

Aperfeiçoamento 

Graduação 

- 

04 

17 

02 

03 

 

 Até a década de 90, mais precisamente antes da REP, a EAFB-PE, segundo 

os sujeitos entrevistados, era reconhecida como uma das melhores escolas de 

ensino profissional agrícola do estado e do nordeste. Os técnicos agrícolas formados 

pela Escola de Barreiros eram considerados e aceitos como sendo profissionais de 

boa qualidade, ou seja, representavam a competência para o mercado de trabalho. 

A REP da década de 90 veio então promover muitas transformações - estruturais e 

pedagógicas - nessa instituição de ensino, que modificaram consideravelmente o 

perfil do profissional, do técnico formado.  

 

3.2 Da implantação à “consolidação” da Reforma da E ducação Profissional na 

Escola Agrotécnica Federal de Barreiros - PE  

A fim de compreendermos como se deu a implantação da REP na EAFB-PE, 

analisaremos o processo desde o início, dos debates, das reuniões e como a escola 

se situou no contexto das mudanças. Ou seja, buscaremos identificar quais as 

dificuldades e/ou facilidades encontradas pela instituição para implantação da 

reforma e os movimentos posteriores ao início da implantação, chegando até os dias 

atuais.  
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3.2.1 A adesão sem resistência da EAFB-PE à REP 

As discussões sobre a Reforma da Educação Profissional na Escola 

Agrotécnica Federal de Barreiros (EAFB-PE) se iniciaram ainda em 1996, quando 

dos debates sobre o Projeto de Lei nº 1.603/97 através de reuniões e fóruns 

promovidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco –

SINDSEP. Na época chamava-se atenção para o art. 8º do PL 1.603 que tratava da 

desarticulação entre o Ensino Técnico e o Regular. Essas, no entanto, foram 

discussões isoladas de um grupo de funcionários administrativos que vinham 

participando das reuniões no sindicato. 

Não houve na EAFB-PE um movimento de discussão sobre os pressupostos 

da reforma que fosse encaminhado pelo MEC-SEMTEC, no sentido de colher dos 

sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem subsídios para as mudanças 

e melhoria do ensino. As tímidas discussões de 1996 foram então interrompidas pelo 

advento do Decreto Nº 2.208/97 que já trouxe tudo pronto. 

 Da mesma forma que não houve discussão por parte destes, não houve 

quase reação42. Ao contrário, os sujeitos da EAFB-PE, com destaque para os 

gestores, agiram mais por adesão. 

 

Como os sujeitos sociais agem – por resistência ou adesão – e 
também como em cada instituição podem manifestar-se, de modo 
diverso e variado, a ação, os interesses imediatos e os projetos de 
curto, médio e longo prazo dos grupos que compõem a comunidade 
educacional, é razoável admitir um certo grau de variabilidade à 
implantação das reformas em cada instituição educacional (LIMA 
FILHO, 2003, p. 16) 

 

                                                 
42 A reação que houve foi de alguns funcionários técnico-administrativos que participaram das 

reuniões do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (SINDSEP) que questionavam o PL 
1.603/96 através de uma nota: “Educar ou treinar?” (GOUVEIA, 1996). 
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 A adesão à reforma pode ser considerada uma “adesão natural” já que, 

segundo o discurso dos gestores, as mudanças estavam no Decreto, era lei. Tinha 

que ser cumprido? O discurso dos gestores foi um só para todas as instituições. 

Segundo Lima Filho (ibidem), analisando a implantação da reforma no CEFET do 

Paraná, no discurso destes, (...) “a adesão aos princípios e diretrizes da reforma era 

o caminho único e necessário para a sobrevivência e crescimento da instituição”. 

Então, sob essa ótica, 

 

Aqueles que se contrapunham às reformas eram considerados 
“atrasados”, “corporativos” ou simplesmente incapazes de ter a 
ousadia requerida para enfrentar os novos desafios: a implantação 
da reforma era apresentada como promessa de transformar a 
instituição em uma “vitrine” dos novos tempos (p. 29). 

 

Assim sendo, podemos considerar que na EAFB-PE houve a aceitação 

pacífica. Talvez os sujeitos tenham de fato acreditado na possibilidade de uma 

mudança para melhor, tendo em vista o advento dos novos tempos. Não houve um 

questionamento sobre para qual caminho a reforma iria levar. Simplesmente se 

incorporou o discurso da inovação. A fala seguinte representa bem como esse 

processo se deu na instituição. 

 

(...) eu acho que a gente foi muito passivo nessa aceitação da 
reforma, a gente não manteve uma postura de refletir sobre aquilo que 
tava sendo posto. A gente teve uma postura de receber o que tava 
sendo posto. Cada orientação que vinha, você tinha que se adequar e 
fazer umas mudanças entendeu? Então elas se deram por aí... e por 
se dar por aí, né, tem as devidas reflexões... eu acho que 
comprometeu muito a forma, o caminho de como elas aconteceram. 
As reformulações, elas aconteceram no sentido de dar conta das 
exigências de que a reforma tava dando. Agora acho que houve um 
descaminho por aí porque a gente não tinha consciência sequer do 
que era que essa reforma tava querendo, né? E nem foi trabalhado de 
maneira adequada essa consciência porque a gente, na minha 
opinião, não teve uma postura de refletir sobre a reforma. A gente 
simplesmente teve uma postura passiva de dizer: - é assim ? Tem que 
mudar carga-horária? Vamos mudar. (COORDENADOR 2) 
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Uma vez que o Decreto nº 2.208/97 era uma realidade, começaram 

internamente as discussões sobre as mudanças que deveriam ser implementadas, 

primeiramente no âmbito dos gestores pedagógicos e depois estendendo para os 

docentes. 

Um decreto por si só já representa o autoritarismo, ainda mais um decreto 

que não levava em consideração “a voz dos interessados”. Este foi o caso do 

Decreto nº 2.208/97. As mudanças foram jogadas de cima para baixo sem que os 

“atores” da educação profissional pudessem intervir e participar. Vale salientar que 

no âmbito das Escolas Agrotécnicas existia um debate anterior que não foi levado 

em consideração, onde se propunha uma reformulação curricular do ensino agrícola, 

mas que reafirmava a importância da manutenção do sistema escola-fazenda. Era 

uma proposta43 que vinha sendo discutida a partir de 1994 com representantes das 

EAFs por regiões, do Conselho de Diretores das Escolas Agrotécnicas Federais - 

CONDAF e da própria SEMTEC/MEC em resposta à solicitação feita pelo então 

Secretário de Educação Média e Tecnológica através da Portaria nº 291 de 01 de 

março de 1994. 

O descaso com os profissionais da educação quando da concepção das 

reformas educacionais no que se refere ao não envolvimento destes tem sido 

criticado por autores que analisam as políticas educacionais. Este com certeza é um 

dos fatores que tem determinado os fracassos das políticas educacionais. Segundo 

Sacristan (1996), o fato das repetidas reformas educacionais terem se efetivado se 

dá justamente porque não se leva em consideração as demandas, as reais 

necessidades das escolas. 

                                                 
43 Proposta de Reestruturação do Modelo Pedagógico do Ensino Agrícola Brasileiro. 

(MEC/SEMTEC/CONDAF, 2004). 
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Se existisse uma análise constante das demandas sociais, se 
existissem formas de envolvimento dos diferentes grupos que 
participam do sistema educacional para clarificar os critérios de 
qualidade das práticas educacionais e de ordenação e gestão do 
sistema escolar, se fosse realizada uma constante avaliação da 
cultura escolar, das necessidades dos professores e das escolas, se 
existisse um sistema eficaz de aperfeiçoamento de ação contínua, se 
existisse uma comunicação fluida entre a cultura externa e aquela 
que é “enlatada” nos currículos, não haveria necessidade de se 
utilizar com tanta freqüência esse rito comum (p. 54-55). 

 

3.2.2 A EAFB-PE e o PROEP: a problemática do financ iamento 

A questão do financiamento da educação no Brasil não se restringe somente 

aos recursos vinculados constitucionalmente, ou seja, ao financiamento interno44. A 

partir da década de 70 o país começou a contar com financiamento externo de 

outros países - as chamadas operações de crédito externo - como justificativa para a 

melhoria do ensino. 

 
Os recursos de operação de crédito se inserem dentro da estratégia 
de algumas instituições multilaterais de cooperação técnica à 
educação brasileira, por meio de projetos de co-financiamento. As 
atividades de cooperação internacional se inserem no âmbito de uma 
interação política bilateral, com enfoque formalista que caracteriza os 
acordos econômicos e seus corolários de inflexibilidade financeira e 
de condicionalidades políticas e econômicas. A receptividade do 
MEC em relação aos recursos de Agências de fomento 
internacionais, principalmente do Banco Mundial (BIRD) e do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), deve-se, em grande parte, 
à grande expectativa gerada pelas vantagens técnicas e financeiras 
atribuídas aos projetos, principalmente quanto às expectativas de 
impactos, pelo aporte de recursos adicionais e pela capacidade de 
intervenção nas distorções estruturais (CASTRO, 2001, p. 31). 
 

 

Embora se justifique que essas transações tenham como objetivo resolver os 

problemas educacionais através de intervenções nas distorções estruturais, é sabido 

que o intuito, na verdade, é de alocar o país no contexto da globalização, 

                                                 
44 A Constituição Federal de 1988 determina que o financiamento interno da educação se dará sob a 

forma de recursos vinculados a impostos e de contribuições sociais. 
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“integrando-o” ao mercado global. 

 

(...) O caráter estratégico e o alcance estrutural das políticas 
educativas, financiadas por esses organismos, sinaliza no momento 
atual, para um alinhamento da educação ao processo de 
globalização, com prevalência do econômico sobre os direitos 
sociais. Desse modo, as modalidades de empréstimo estão sujeitas a 
condicionalidades da lógica econômica (CARVALHO, 2003, p.147-
148). 

 

No que se refere à educação profissional na década de 90, o BID45 foi o 

banco, a agência responsável por esse tipo de co-financiamento. Nesse sentido foi 

criado o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP). Esse programa 

do Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Trabalho visa 

desenvolver ações integradas de educação com o trabalho, a ciência e a tecnologia, 

estas articuladas com a sociedade. Assim, objetiva ampliar vagas e diversificar a 

oferta no ensino profissional, bem como definir cursos para atender às demandas da 

sociedade e às exigências da moderna tecnologia (MEC/SETEC, 2004). 

 

Seus recursos são originários de dotações orçamentárias do 
Governo Federal, sendo 25% do Ministério da Educação, 25% dos 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e 50% de 
empréstimos da União com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), assinado em 27 de novembro de 1997, com 
vigência até 2006 (p. 01). 

 

O que deveria ser o principal instrumento articulador de implantação da 

política, o PROEP constituiu-se na expressão do autoritarismo da reforma. O 

PROEP exigia como condição de financiamento a adequação das instituições ao 

                                                 
45 Segundo Lima Filho (2002), a partir da década de 90 o BIRD (Banco Mundial) (...)  “passou a 

conceder prioridade às séries iniciais do ensino fundamental como medida compensatória de alívio 
da pobreza e de promoção de políticas de equidade nos países de baixa renda – o que levou ao 
relativo abandono do apoio financeiro que foi concedido à formação profissional no Brasil nos anos 
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que estava posto na lei, e o que estava posto como seus próprios objetivos. Na 

verdade, o PROEP passou a ser mais do que a própria lei, pois além de reforçar o 

que nela está posto, impôs mudanças cuja lei não teve coragem de assumir, como é 

o caso da extinção do Ensino Médio nas Instituições Federais de Educação 

Tecnológica. 

O Decreto nº 2.208/97 apesar de estabelecer e formalizar a separação entre o 

Ensino Médio e a o Ensino Profissional ainda não deixava claro que o ponto forte da 

reforma era a extinção do ensino médio. A Portaria nº 646/97 que vem tratar 

especificamente da rede federal de educação tecnológica também não, pois é ela 

que permite no seu artigo 2º a concomitância entre os cursos, e mais, permite no 

seu artigo 4º, o ensino médio com matrícula independente da educação profissional 

com no máximo 50% das vagas oferecidas em 1997. 

Então, quem observa somente a legislação – a LDB nº 9.394/96, o Decreto nº 

2.208/97 e a Portaria nº 646/97 – não tendo conhecimento dos documentos do 

PROEP46 com seus critérios de elegibilidade, acredita que a REP somente fez 

separar o ensino médio do técnico profissional. A questão é mais complexa. 

Segundo Cunha, 

 
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 (...)  (2002, p. 120). 

 

De fato, estava no PROEP, no financiamento, a força da reforma. Assim 

sendo, a corrida em busca de recursos e de financiamento foi geral: as instituições 

                                                                                                                                                         
de 1970 e 1980 e ao deslocamento de seus empréstimos para o ensino fundamental -, iniciaram-se 
os empréstimos do BID ao ensino secundário e à formação profissional” (p. 279). 
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buscando apresentar seu Plano de Implantação primeiro para receber logo a 

“recompensa”. Algumas das instituições que tiveram logo aprovados seus planos 

montavam equipes e se lançavam para as outras a fim de prestarem assessoria. 

A EAFB-PE contou então com a assessoria de alguns funcionários da Escola 

Agrotécnica Federal de Belo Jardim – PE (EAFBJ-PE) que foi uma das primeiras 

escolas de Pernambuco a ter o seu projeto aprovado. Ainda em dezembro de 1997, 

a EAFB entregou à SEMTEC o Plano de Implantação da Reforma da Educação 

Profissional/PIR como requisito à pré-habilitação para participação no PROEP. 

Quanto à adesão aos princípios e diretrizes do PROEP, constava no 

PIR/EAFB-PE (EAFB, 1997, p. 02)  

• A partir de 1998 serão incrementados os cursos básicos para a 
qualificação que serão abertos à comunidade; 

• De 1999 até 2002 criará novos cursos e habilitações para o curso 
técnico em agropecuária aumentando o número de vagas ao 
passo que reduzirá as matrículas para o ensino médio47; 

• Como meta para 2000, será criado o primeiro ano do curso de 
nível superior (tecnológico).  

• Criar convênios de cooperação pedagógica com a Secretaria de 
Educação Municipal e Delegacia Regional de Educação, bem 
como convênios de cooperação  técnica e/ou administrativa com: 
IPA, FADURPE, SENAR-PE, UFRPE, UPE, EMATER, EMBRAPA, 
CIEE, PREFEITURA DE MARAGOGI-AL, PREFEITURA DE 
CATENDE-PE, USINA CUCAÚ, HOSPITAL COLÔNIA DR. 
VICENTE GOMES DE MATOS.  

• Estabelecer mecanismos de utilização dos professores de 
educação geral, esta que com o tempo seria desativada com a 
extinção do ensino médio.  

 

                                                                                                                                                         
46 Orientação às IFETs para preparação do plano de implantação da reforma 

(MEC/SEMTEC/PROEP, 1997). 
47 Vale destacar que a criação de novas habilitações e o aumento do número de vagas para o curso 

técnico se referia à introdução dos cursos seqüenciais (pós-médios). Era o que restaria, com a 
redução e extinção do ensino médio já que as matrículas dos dois cursos passariam a partir de 
1998 a ser concomitante e até então não existiam turmas independentes de ensino médio. Os 
cursos de nível técnico a serem oferecidos segundo o PIR/EAFB-PE seriam: o Técnico Agrícola 
com habilitações em zootecnia, agricultura, agropecuária e agroindústria; o Técnico em Pesca; o 
Técnico em Turismo e o Técnico em Processamento de Dados. Os instrumentos utilizados para 
definição de tais cursos foram: diagnose regional; considerações das diferenças regionais e locais; 
valorização de conhecimentos significativos; enfoque no desenvolvimento de habilidades básicas. 
(EAFB, 1997, p. 10). 
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O PIR da EAFB-PE seguiu a mesmíssima estrutura da EAFBJ-PE, no 

entanto, não obteve os mesmos resultados. É bem verdade que posteriormente não 

seguiu o mesmíssimo caminho, pois muito do que estava no plano não se tornou 

realidade na EAFB-PE, conforme veremos detalhadamente nas seções seguintes.  

O fato é que a EAFB-PE não foi contemplada com recursos do PROEP. Se o 

seu PIR/PROEP seguiu a mesma linha de outras escolas que foram contempladas, 

por que a Escola de Barreiros não foi? Por que não seguiu à risca o que estava no 

seu plano? Segundo os gestores entrevistados, o que de fato faltou foi um “apoio 

político”. 

 
(...) eu acho que o PROEP ele está muito relacionado à questões 
políticas. Eu não sei o governo atual agora, o governo de Lula, mas no 
governo anterior a gente observa que o PROEP tem um cunho muito 
político, né? E infelizmente a nossa escola não foi contemplada, fez 
projetos iguais a Satuba, iguais a Belo Jardim e de Vitória que foram 
contemplados com o PROEP e nós não fomos contemplados porque 
não tinha uma influência política forte pra isso (GESTOR 2). 
 
(...) Acho que a liberação de recursos do PROEP é... O que é o 
PROEP? O PROEP é um projeto pedagógico. É... que a instituição 
tem que elaborar pra ser submetida a uma avaliação em Brasília, 
entendeu? Que... os critérios lá... eu acho que é uma coisa 
meramente política, entendeu? Vai variar de região pra região, dos 
políticos que estejam lá brigando pelos seus estados pelos seus 
municípios... é que isso chega à instituição (...) (GESTOR 4). 
 
 

Embora não se possa dizer que o ocorrido na EAFB foi semelhante a outras 

escolas, podemos destacar como fato importante para análise desses depoimentos 

a evidência do apoio político ter sido um fator não desprezível quando da liberação 

de recursos do PROEP para o CEFET-PE conforme pesquisa realizada por Cordeiro 

(2004). Ou seja, a autora constatou em sua investigação que o CEFET-PE teve seus 

recursos liberados sem atender a todos os requisitos estabelecidos pelo Ministério 

da Educação. A constatação então a que chegou a pesquisadora foi a de que as 

relações pessoais entre o gestor daquela instituição e componentes do Ministério da 
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Educação foram responsáveis por tal liberação. Nesse sentido, entendemos que tal 

abordagem pode também ser correta para a EAFB, se considerarmos que a mesma 

apresentava os requisitos para ser contemplada com recursos do PROEP, mas não 

apresentava o mesmo “cabedal político” que o CEFET-PE. 

Não tendo recebido recursos do PROEP, a EAFB-PE foi implementando a 

REP “aos trancos e barrancos” com o orçamento normal, conforme vinha sendo feito 

até então. A questão é que a reforma exigia investimento e adequação de prédios e 

instalações, equipamentos, materiais didáticos e recursos humanos. Segundo os 

gestores, não houve aumento no orçamento visando atender a essa nova realidade. 

O incremento no orçamento ocorreu em função do aumento do número de alunos 

matriculados na escola. 

 
Os recursos destinados à escola desde que foi autarquizada, ... são 
recursos em função de área construída, distância pra capital e número 
de alunos. A escola que ampliou o número de alunos ao longo dos 
anos, ela também foi aumentando em pequeno percentual, o recurso 
disponibilizado pelo MEC pra manutenção dos alunos. Quer dizer, não 
foram os recursos aumentados simplesmente com a reforma, mas sim 
pela ampliação do número de alunos. Esse aí aumentou... esses 
recursos foram ampliados uma vez que tinha maior número de 
clientes a serem atendidos (GESTOR 1). 

 

Esses recursos em pequeno percentual davam para cobrir no máximo as 

despesas com a manutenção do ensino, mas não pra investir numa instituição que 

passaria por profundas mudanças, para não dizer por uma revolução administrativa, 

técnica, pedagógica e política. E a financeira? 

Segundo o Gestor 1 não houve uma diminuição dos recursos que vinham do 

governo, mas uma desvalorização dos recursos disponíveis, já que a inflação e o 

aumento dos preços terminavam desvalorizando-os. 
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Os recursos não diminuem, a inflação é que consome os recursos. Os 
recursos a cada ano ele aumenta mas num percentual pequeno que a 
inflação anda na frente. Então eu já exemplifiquei muito aqui o Plano 
Real, que quando foi iniciado o plano real a gente adquiria uma resma 
de papel por dois reais e setenta e dez anos depois esse papel 
passou pra dez, doze reais a mesma resma. Então o aumento de 
recurso não acompanhou esse aumento inflacionário. E tudo que a 
escola mantém: com energia, com gás, com veículos... então a gente 
tem ficado cada vez mais distante do atendimento por isso. O recurso 
em si não diminuiu, ele foi corroído pelo processo inflacionário. E aqui 
na EAFB houve uma operação inversa porque enquanto esse recurso 
diminuiu  a gente estava ampliando o número de alunos. Então 
ficando cada vez mais difícil. Porque o espírito da reforma era 
aumentar, atender o maior número de alunos e conseqüentemente ter 
maiores recursos e na prática não aconteceu, o que era discutido e 
apresentado em inúmeras reuniões do ministério.  

  

Embora o gestor acima afirme que não houve diminuição de recursos, os 

dados mostram que no governo FHC, no auge da reforma, houve sim uma 

acentuada redução de custeio para as Escolas Técnicas da Rede Federal. 

Despesa de custeio dos Cefets e das ETFs por região – 2000-2002 
Região Despesa de Custeio (R$ 1,00) 

REGIÃO 2000 2001 2002 
Norte 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Centro-oeste 

Brasil 

97.687.308,63 

361.336.067,98 

277.497.473,87 

180.518.531,95 

56.896.304,26 

973.937.650,69 

74.961.101,47 

318.093.783,61 

264.570.387,88 

185.845.018,51 

60.940.845,49 

904.413.137,96 

61.717.821,08 

316.028.893,36 

260.658.129,42 

177.149.695,04 

58.829.179,72 

874.385.720,62 

Fonte: Balanço Geral da União (Exercícios 2000, 2001 e 2002) (apud SANTOS, 2004, p. 322) 
Nota: Valores atualizados pelo IGP-DI a preços de novembro de 2003. 

 

Santos (2004) explica que essa queda no custeio da educação profissional 

deve-se ao fato de que na década de 90 toda atenção volta-se para o ensino 

fundamental – por orientações do BIRD – e para o ensino médio – pela 

determinação constitucional da sua progressiva universalização. Sem falar na ação 
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supletiva que o MEC desenvolve junto aos estados e municípios, descuidando-se 

assim do seu sistema de ensino. Segundo ele, 

 

(...) o MEC vem desenvolvendo a ação supletiva a partir do 
mecanismo de retirada dos recursos da receita destinados à 
manutenção e ao desenvolvimento de seu sistema educacional, 
conforme previsto no dispositivo constitucional. Neste caso a ação 
supletiva torna-se perversa, pois se efetiva sem entrada de novos 
recursos, o que ocasiona a deterioração da Rede Federal de 
educação Tecnológica e de outras instituições de ensino mantidas 
pelo MEC (id, ibidem, p. 321 -grifos nossos). 

 

O referido autor explica ainda que a redução com os gastos públicos de uma 

forma geral, ou seja, o aperto orçamentário, tem fundamentalmente a ver com a 

conformação à agenda determinada pelas políticas macroeconômicas de ajustes48 

econômicos, no sentido de “propiciar o cumprimento dos acordos firmados com os 

organismos internacionais, sobretudo quanto ao pagamento de juros e encargos da 

dívida que o país contraiu junto a esses organismos” (p. 317). 

Lima Filho (2002) chama atenção para o fato de que a redução do custeio 

com o ensino profissional federal funcionou também como mecanismo eficaz para 

que as instituições federais aderissem à REP e se sujeitassem às exigências do 

PROEP. 

 

O caráter impositivo das medidas legais, aliado à progressiva 
redução de recursos para a manutenção e custeio das atividades das 
escolas técnicas e CEFETs, funciona como um mecanismo eficaz 
pelo qual o MEC tem induzido estas instituições a aderirem à 
implementação da reforma, oferecendo-lhes como alternativa os 
recursos do PROEP. Prescreve-se às instituições educacionais que 
desejem se habilitar a auferir recursos do PROEP para expansão da 
reforma, bem como aos novos centros de educação tecnológica, a 
necessidade de apresentação de um Plano de Implantação da 

                                                 
48 Os eixos centrais desses ajustes foram definidos na reunião realizada em novembro de 1989 no 

chamado Consenso de Washington (SANTOS, 2004). 
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Reforma (PIR) que contemplem compromissos de “natureza legal” e 
de “natureza operacional”.(...) (p. 280). 

 

 

Nesse contexto de “toma que o filho é teu”, a verdade é que a REP na EAFB-

PE ficou “órfã de pai e mãe”. Não recebeu recursos do PROEP e nem um 

investimento maior do governo para encaminhar a reforma. Mesmo assim, foi 

mudando seguindo os ditames das reuniões do ministério. Foi a cada ano 

aumentando o número de cursos e de alunos sem, no entanto, ter a infra-estrutura 

necessária para tal. Esse foi o caminho trilhado pela EAFB-PE. Resta-nos perguntar: 

Tinha outra escolha, outro caminho a ser seguido? As instituições usavam de 

autonomia para não implementar a reforma, mesmo sem recursos? 

Talvez nessa fala, Paro explique a situação que enfrentaram os diretores 

frente à reforma. O diretor  

 

(...) é considerado a autoridade máxima no interior da escola, e isso, 
pretensamente lhe daria um grande poder e autonomia; mas, por 
outro lado, ele acaba se constituindo, de fato, em virtude de sua 
condição de responsável último pelo cumprimento da lei e da ordem 
na escola, em mero preposto do Estado (...) (2003, p. 11). 

 

Ou seja, como não existe nas escolas uma organização, uma participação de 

todos e da comunidade no sentido de uma prática democrática que as fortaleça para 

através da pressão, dotá-las de fato de autonomia, os diretores ficaram numa 

situação de “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”.  

O discurso da eficiência, eficácia, racionalidade e produtividade prevaleceu na 

implementação da REP. Segundo Miranda (2000), analisando os documentos da 

EAFB-PE, em sua dissertação de mestrado, fica evidente a intenção dos princípios 
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da qualidade total na forma de conceber os objetivos frente à reforma, onde 

podemos destacar expressões como: otimização do processo ensino-aprendizagem; 

consolidar uma política de marketing; tornar a escola competitiva; tornar a escola 

auto-sustentável. As escolas tinham que crescer a todo custo aproveitando ao 

máximo, os mínimos recursos que tinham49. 

Impor uma reforma de ensino sem dar as mínimas condições revela além de 

um autoritarismo desenfreado, um total descompromisso com a educação. É desta 

forma que se vem promovendo o sucateamento do ensino e do serviço público de 

uma forma geral. Como então o governo federal pode justificar que as reformas têm 

como objetivo primeiro intervir na crise de qualidade que invade o ensino público? 

No caso da EAFB-PE essa situação, ou seja, implementar uma reforma de 

ensino sem as devidas condições, teve sérias implicações na qualidade do seu 

ensino. Este fato é ressaltado na fala do Gestor 2, um dos defensores da reforma na 

instituição. 

 

(...)a destinação de recursos pra mudança do ensino e aprendizagem 
é... veja bem... a escola, ela não foi contemplada com o PROEP então 
a gente... ela teve um certa dificuldade é... de uma melhoria com 
relação à qualidade do ensino  já que nós temos alguns cursos que 
foram implementados né? O curso de agroindústria... nós 
precisávamos de laboratórios, de locais aparelhados pra poder as 
práticas serem efetuadas, certo? Então com a não aprovação do 
PROEP na nossa escola nós tivemos muita dificuldade.(....). 

 

Justificando a investida sem financiamento e se contentando com ações 

pontuais, o Gestor 2 explica que houve algum recurso por parte do MEC, mas 

reconhece a precariedade na qual essa reforma foi implantada na escola.   

                                                 
49 A fim de preparar os gestores para esta grande empreitada, em 1997 a SEMTEC/MEC ofereceu 

uma capacitação sobre a gerência da qualidade total baseada na obra “A qualidade na Educação 
Tecnológica” (COSTA, 1997). 
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(...) Mas essa destinação de recursos ela foi buscada através de 
convênios com o próprio MEC como foi adquirido o laboratório de 
informática, certo? E a escola procurou através da própria 
administração junto com a direção geral e o diretor administrativo 
atender algumas necessidades com recursos próprios mesmo, da 
própria escola, certo?(...) Foi feito algum... um esforço muito grande, 
montou-se adaptações em laboratórios que eram de biologia passou a 
ser laboratório de laticínios, né? E o laboratório de física passou a ser 
o laboratório de micro-biologia... Ou seja, recursos... a escola não 
recebeu, mas ela soube adequar-se, né... adaptar-se a essa realidade 
de precariedade  com relação ao ensino, né? (GESTOR 2 – grifo 
nosso). 

  

O Manual de Planejamento Estratégico Escolar do PROEP, aquele que 

ensinava os “caminhos das pedras” para se chegar aos recursos, já previa o 

seguinte: “o processo de implementação da reforma exigirá um esforço da 

comunidade escolar para suplantar os obstáculos comuns aos processos 

inovadores” (MEC/SEMTEC/PROEP, 1997b, p. 07). Isso imaginando-se que 

chegariam aos recursos. Imagine então uma instituição que mergulhou na reforma 

sem o devido investimento! 

 

3.2.3 Sem recursos financeiros e humanos: rumo à pr ecarização do ensino 

Nessa seção analisaremos a partir das falas dos sujeitos entrevistados, o 

quanto a investida da EAFB-PE na reforma sem poder contar com financiamento foi 

prejudicial para ela e, principalmente, para a qualidade do ensino. 

A falta de condições para a criação de novos cursos é uma questão que 

merece ser destacada, embora houvesse um estímulo por parte do Governo para a 

ampliação do atendimento à comunidade em forma de cursos baseados em 

pesquisa de demanda conforme o artigo 9º da Portaria Nº 646/97: 

 
As instituições federais de educação tecnológica implantarão em 
articulação com a SEMTEC e com os órgãos de desenvolvimento 
econômico e social dos Estados e Municípios, mecanismos 
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permanentes de consulta aos setores interessados na formação de 
recursos humanos, objetivando: 
I – identificação de novos perfis de profissionais demandados pelos 
setores produtivos; 
II – adequação da oferta de cursos às demandas dos setores 
produtivos. (Brasil, MEC, 2001). 

 
 E assim mais uma vez a EAFB-PE cumpriu as determinações criando o curso 

de turismo após proceder a uma ampla pesquisa de mercado na região. Porém essa 

não era a condição para uma boa qualidade do curso. Faltava-lhe toda uma 

estrutura física e humana que a escola não detinha. Da mesma forma aconteceu 

com o curso de agroindústria. 

 
(...) criou-se o curso de turismo, a gente tem uma pousada-escola que 
nunca funcionou, por “n” questões domésticas e profissionais, nunca 
funcionou pra prática. Ta entendendo? Então criou-se, mas as 
condições mesmo não foram dadas. Você tem uma agroindústria, eu 
não sou de lá mas eu vivencio no cotidiano, com os professores e 
coordenação e tudo mais... Você tem um curso pós-médio em 
agroindústria que não tem material pra fazer prática... então (...) 
(COORDENADOR 2). 
 
 

Conforme foi dito anteriormente, o aumento de recursos destinados à EAFB-

PE está diretamente relacionado ao aumento do número de alunos no ensino médio 

e não necessariamente a um incremento do orçamento visando atender às 

demandas da REP. Entendemos então que os recursos direcionados para a 

educação profissional foram de certa forma “desviados” para ensino médio. O Gestor 

3 retrata bem esse fato em sua fala e nos aponta o quanto esta situação tem 

influência direta para um processo de precarização da qualidade do ensino 

profissional ministrado nessa instituição. 

 
O que se diz é que a cada ano que passa, aumenta a quantidade de 
clientela a ser atendida e o recurso é reduzido. Antes dessa Reforma, 
se não me engano, tinha em torno de 350 alunos, hoje tem 
novecentos. Disse que ia acabar com o ensino médio e aumentou. E 
não venha me dizer que o ensino médio não tem despesa que com 
certeza tem. Em todos os sentidos. Você vê, quem é que ta pagando 
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por isso? Lógico que é o curso básico da escola, que é o curso técnico 
em agropecuária(...). 
 
 

 Na mesma lógica, os professores da área técnica apontam as dificuldades por 

eles enfrentadas decorrentes da falta de investimentos. Apontam a redução do 

número de animais com até a extinção de algumas criações e as dificuldades em 

gerir o processo ensino-aprendizagem num ambiente de prática e produção sem as 

condições necessárias. 

 
(...) Em relação a 2001, se não me engano, de quando houve a 
mudança, pra hoje, diminuiu muito o setor. Em termos de 
investimento... a horta carece mais de investimento por exemplo: 
cultivo sobre abrigo, porque a região é tropical, chove demais, muito 
quente, então... via de regra, a hortaliça requer uma proteção contra a 
chuva especialmente. Lá em avicultura não temos ambiência, os 
galpões permanecem na mesma situação que eu conheço há 15 anos 
atrás. A ave mudou, ela evoluiu, ela exige mais condições mas ela 
permanece na mesma situação. Então se você chamar os 
profissionais de cada setor, ele vai dizer que tá bom mas que tem que 
melhorar e muito (GESTOR 3). 
 

A gente já tinha um setor, né? Que não tava do jeito que deveria ser 
mas era suficiente pras práticas que a gente tava tendo... Só que o 
tempo vai degradando esse ambiente. Então a gente teve muitos 
problemas inclusive a gente mostrava até esses problemas pros 
alunos como uma forma de aprendizagem. Então eu tive condições 
de, tá com uma condição de material até deficiente e poder mostrar 
pros alunos um conteúdo até razoável. É claro que se a gente 
pudesse melhorar... e a gente atravessou problemas de recursos que 
a gente não conseguiu melhorar, teria sido bem melhor (...) 
(PROFESSOR 2). 

 

 

O trabalho por competências requeria um maior investimento em materiais e 

equipamentos principalmente para as aulas práticas já que um dos seus 

componentes era justamente o fazer. O professor 3 chama atenção para “uma 

queda” pela falta de recursos necessários ao funcionamento dos setores na fazenda 

e ao processo de ensino aprendizagem. 
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E aqui na nossa escola, de uma forma assim mais fiel, dando um 
depoimento assim mais fiel, do resultado de nosso setor e eu posso 
tomar a liberdade de falar um pouco dos outros setores que a gente 
conversa, a gente anda, houve realmente uma queda. Houve avanço 
em algumas coisas, mas de um modo geral houve uma queda. A 
gente não avançou, agente não avançou na questão de materiais, na 
questão de equipamentos, na questão de recursos.  A gente tem a 
avaliação das competências amarrando com as questões práticas, a 
teoria, a competência, levando em consideração as habilidades, as 
competências sendo aplicadas na prática. Porque se  a gente não tem 
os setores e a fazenda aparelhada, a gente não consegue avançar 
não (...). 

 

A situação que ocorria na fazenda, no campo, nos setores de prática se 

repetia também nas salas de aula como a falta de material bibliográfico, didático e de 

expediente para o professor trabalhar. 

 
Não. Não temos. Se pede, compra-se livros, mas não são suficientes. 
Uma das grandes reclamações, por exemplo, livro pra mim é uma 
questão chave, que um curso tem que ter uma biblioteca com livros 
para o professor, para o alunado. Uma das grandes reclamações do 
nosso alunado hoje é que tem um livro de cada e não pode sair da 
biblioteca porque é de consulta e só tem um exemplar. Então a gente 
não tem, né?(...) O básico de sala de aulas às vezes tem às vezes 
não, às vezes sim... Tem, agora  cada vez menos de qualidade 
porque até um lápis, que você pode botar melhor pro professor que 
dure três dias, dura uma aula, porque a qualidade é ruim. Pra mim é 
uma precarização crescente  e evolutiva das condições da trabalho 
aqui na instituição (COORDENADOR 2 – grifo nosso). 
 
 

A falta de investimento tem se caracterizado como uma constante nas 

políticas públicas brasileiras, sobretudo nas políticas educacionais desde que as 

mesmas passaram a ser orientadas pelos princípios neoliberais de eficiência e 

eficácia, baseados na redução dos gastos públicos e no descompromisso do Estado 

com as políticas sociais. Os resultados desse alijamento quanto à aplicação de 

recursos para o ensino têm sido catastróficos. O que se observa é um total descaso, 

o que conduz a um desmantelamento dos sistemas de ensino que não podem se 

manter sem as mínimas condições de funcionamento. No caso do ensino 
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profissional, essa situação se agrava ainda mais devido à sua característica 

específica na qual o saber se constrói na relação teoria e prática, ou seja, no 

“aprender fazendo”. Demanda, então, muito mais do que uma simples sala de aula 

com professor, quadro e giz. Necessita de profissionais qualificados, de laboratórios 

e equipamentos modernos, de bibliotecas equipadas, de materiais didáticos, etc. Na 

EAFB-PE essa conjugação teoria-prática ficou prejudicada considerando o que foi 

explicitado pelos docentes, onde os setores de aprendizagem e produção deixaram 

de receber os investimentos necessários até mesmo de manutenção. Observamos 

que houve uma contradição: ao invés da renovação, da atualização, da 

modernização do ensino para formar o profissional do presente e do futuro 

“antenado com a revolução tecnológica”, conforme previam os documentos da 

reforma, o que houve foi um retrocesso, uma diminuição, uma racionalização, uma 

degradação dos ambientes de aprendizagem e, como conseqüência, a queda na 

qualidade do ensino na instituição. 

Até antes da reforma, o ensino nas IFETs era reconhecido como sendo um 

ensino de boa qualidade. Esse reconhecimento se dava justamente em função das 

boas condições de oferecimento no que se refere à estrutura física (laboratórios, 

equipamentos, material e manutenção) e humana (docentes qualificados). Isto fez 

com que estas instituições, segundo Pinto (2004), pudessem “servir de paradigma 

sobre o que seja uma escola secundária de qualidade”. No entanto, pelo que ficou 

explícito considerando o que ocorreu na EAFB-PE após a referida reforma, essa 

referência mudou e muito! E, infelizmente se acentuou com o tratamento dado aos 

recursos humanos. 

Quanto aos recursos humanos , a história não foi diferente! Este aspecto 

deve ser analisado sob dois ângulos: o da quantidade e o da qualidade. Da 



 103

quantidade, no sentido de que não houve uma política séria de recursos humanos 

que viesse dar sustentabilidade à implantação da REP. Na EAFB-PE apesar do 

número de matrículas ter triplicado desde o início da reforma, o número de 

servidores e professores não acompanhou essa evolução. E da qualidade, tendo em 

vista que os recursos humanos existentes nas instituições não tiveram o devido 

preparo no que se refere à qualificação, à capacitação para com isso enfrentarem as 

mudanças. 

A escola embarcou na reforma com o número de servidores que tinha, sem a 

possibilidade nem a previsão de contratação para a criação de novos cursos. Os 

próprios gestores reconhecem as dificuldades encontradas por não se poder contar 

com os recursos humanos necessários às mudanças. 

 
Nós tivemos uma grande dificuldade com relação, tanto a recursos  
financeiros como recursos humanos também né? Porque a escola foi 
criando novos cursos: curso de turismo... uma área nova na escola. 
Nós não tínhamos um professor na área de turismo. Não poderíamos 
contratar um professor pra ficar no quadro efetivo, tínhamos que ter 
professor substituto que só poderia passar dois anos na escola. Então 
tivemos dificuldades na implantação de cursos... turismo e 
agroindústria...os outros cursos não, porque a escola já funcionava na 
área agrícola, mas agroindústria e turismo nós tínhamos dificuldades 
muito grandes com relação a isso aí porque a gente não tinha como 
contratar professores e quando contratava professor substituto, com 
dois anos terminava o contrato  e tinha que fazer outro processo. Isso 
aí trazia conseqüências difíceis né? (GESTOR 2). 
 

 

A literatura referente à formação de professores registra que nas últimas 

décadas tem se intensificado a precarização das relações de trabalho e emprego  

docente (OLIVEIRA, 2004; BARRETO, 2004; LUDKE e BOING, 2004). O professor 

substituto é um claro exemplo de trabalho precário, pois nessas condições o 

trabalhador passa a somente contar com contratos temporários sem garantias 

trabalhistas. Para a instituição, os contratos de professor substituto também não são 

interessantes já que, conforme falou o gestor acima, a cada dois anos tem que 
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contratar outros profissionais que muitas vezes não estão sintonizados com os 

princípios e propostas do ensino profissional, estão “só de passagem”. Então, o 

único “beneficiado” com os contratos temporários é o governo porque reduz os 

gastos e se livra de encargos e implicações trabalhistas. 

Mesmo com os contratos temporários que eram limitados, o aumento do 

número de alunos exigia mais profissionais para o ensino. Com o intuito de “tapar os 

buracos” das disciplinas que não tinham professor na escola para lecionar, o PROEP 

orientava que se promovesse uma qualificação, requalificação ou até especialização 

daqueles que não tinham formação para determinadas áreas e passariam a assumir 

disciplinas consideradas afins ou correlatas à sua formação, o que ao nosso ver 

caracteriza-se como improvisação! O Gestor 2 explica: 

 
Bem, no curso de turismo e no curso de agroindústria o que foi que 
nós fizemos? Existia já aquela idéia do PROEP de você pegar os 
professores do ensino médio e qualificar ele profissionalmente pra 
poder atuar na educação profissional ... já na época em que o PROEP 
foi instituído né? Então nós pegamos alguns professores  na área de 
agroindústria, na área de turismo e qualificamos esse professores 
através de visitas técnicas  e até mesmo cursos de especialização pra 
que eles pudessem ministrar aulas nos cursos de turismo e 
agroindústria. Essa qualificação do professorado né? E até mesmo, 
nós tivemos que contar com o apoio, com a colaboração de alguns 
professores da área administrativa também ensinando pra poder 
suprir essa dificuldade. Tivemos também alguma parceria com o 
CEFET-PE, onde alguns professores  do CEFET, né, vieram praqui 
pra escola pra ministrar essas aulas e a gente pagava através de 
diárias pra esses professores. Então foi assim que a gente se saiu né? 
(GESTOR 2). 
 

 

Como havia uma previsão de que o ensino médio ia ser extinto, os 

professores começaram a sentir-se ameaçados  

 

(...) o que eu pude perceber era o temor para o corpo docente, chegou 
essa reforma como se fosse assim acabar com todas as disciplinas de 
formação geral. Então a grande preocupação dos professores de 
formação geral era: - E eu vou ensinar o quê? E eu vou ter que sair da 
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escola? E vai acabar? E língua portuguesa? E língua portuguesa não 
é importante em tudo quanto é curso e em tudo quanto é formação? 
Então eu acho que na escola essa separação veio assim de imediato 
como se fosse uma ameaça para os professores de formação geral. 
Então na escola agrotécnica não ia ter lugar pra professor de 
formação geral(...) (COORDENADOR 2). 

 

Desta forma, os professores da cultura geral logo se interessaram pelo 

redirecionamento da sua formação num movimento de “salve-se quem puder”. 

Passaram então a “aceitar” as disciplinas que lhes eram oferecidas sem grandes 

atitudes de reação, com raras exceções. A fala seguinte expressa a situação. 

 
(...) Tem muito professor que ta caindo assim de pára-quedas com 
essas novas disciplinas.Tiveram que assumir algumas disciplinas que 
não estavam preparados. E também não tem uma reciclagem pra 
esses professores. Tem que cobrir uma disciplina e eles chegam e 
fazem: - olhe eu não to bem nessa disciplina mas eu vou ver o que é 
que faço. E não deveria ser assim, né? (COORDENADOR 1). 
 
 

Os aspectos apontados nessa investigação sobre a situação dos profissionais 

do ensino no contexto da reforma da educação profissional configuram-se como 

vieses do processo de desvalorização e precarização docente, que, segundo 

Oliveira (2004), está relacionado a um processo mais amplo de precarização das 

relações de trabalho. 

No processo de precarização dos trabalhadores é clareza do capital de que é 

possível aumentar suas taxas de acumulação sem, no entanto, ampliar o número de 

empregos. A contratação temporária, a terceirização são aspectos presentes na 

nova lógica de reprodução do capital, que pouco a pouco tornam-se comuns em 

setores que não estão voltados para o processo de produção de mercadorias, entre 

eles a educação. Em outras palavras, a precarização docente é uma das 

ações/expressões da influência neoliberal na condução e gerenciamento dos 

sistemas públicos de ensino. 
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Na EAFB-PE podemos observar que o que ocorreu foi uma verdadeira 

“improvisação docente”. Não se investiu na contratação de novos professores, mas 

num remanejamento dos docentes de forma que, não importando a qualidade do 

ensino, tivesse alguém para ministrá-lo. 

Como se não bastasse o remanejamento de professores para as disciplinas, 

foram requisitados também funcionários técnico-administrativos da EAFB-PE para a 

função de ensino. Em alguns casos esses funcionários mesmo contratados como 

administrativos tinham a formação pedagógica em cursos de licenciatura. Porém 

houve casos em que os mesmos não tinham sequer curso superior. Segundo o 

Gestor 2, essa decisão estava amparada na legislação 

 

(...) Tinha o próprio respaldo no próprio Decreto 2208 né? Que .. a 
escola não tendo o professor  na área ela poderia utilizar o técnico, o 
chamado instrutor né? Pra poder ministrar essas aulas. 

 

 

De fato o Decreto Nº 2.208/97 no seu artigo 9º permite que instrutores ou 

monitores ministrem as aulas, porém como uma condição provisória. 

 

As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por 
professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente em 
função de sua experiência profissional, que deverão ser preparados 
para o magistério, previamente ou em serviço, através de cursos 
regulares de licenciatura ou de programas especiais de formação 
pedagógica. 

 

 

O que está posto nesse artigo revela o quanto a lei vem permitir o 

aligeiramento do ensino, o qual passa à condição de poder ser ministrado por 

qualquer pessoa que tenha experiência profissional mesmo sem ter sido formada 

para tal. A formação, a preparação docente passa a não ter importância para o 
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ensino. Na EAFB-PE contou-se com a boa vontade daqueles que quisessem 

contribuir com a instituição. 

 

Nossos recursos humanos sempre são insuficientes, contamos com a 
boa vontade da grande maioria que muitos atuaram fora das suas 
funções, mas contribuindo para que a escola como um todo realizasse 
algum trabalho e atendesse à expectativa da sociedade. Isso vem se 
verificando apesar de em parte a gente contar com pessoas que 
reclamam disso aí porque nem sempre a utilização de pessoas fora do 
seu, da sua condição de trabalho, isso é ilegal. Porém não é imoral 
porque estão sendo pagos pelo governo pra prestar serviço à 
sociedade e isso... a gente tem se aproveitado disso aí: da boa 
vontade das pessoas, do interesse dos colegas de trabalho pra 
participarem, porque os nossos recursos humanos são insuficientes 
para o número de alunos que a gente vem atendendo nos últimos 
anos (GESTOR 1). 

 

Pelo que está posto, vemos que o “desejo” de se expandir os sistemas de 

ensino era tanta que no concernente à preparação docente na EAFB-PE ocorreu um 

“vale tudo” baseado na idéia de que todos podem, basta querer ajudar, mesmo que 

o caminho tenha que ser o da ilegalidade. A ilegalidade, para o gestor acima, está 

no fato do desvio da função de técnicos administrativos para o ensino e não na 

condição de que outro profissional pudesse assumir a função do professor, já que 

nesse sentido ele estaria acobertado pela lei. Quanto à boa vontade, Oliveira (2004) 

chama atenção para a fórmula utilizada nessa expansão: “(...) estratégias de gestão 

e financiamento que vão desde a focalização das políticas públicas educacionais ao 

apelo ao voluntarismo e ao comunitarismo” (p. 1131). 

Com isto questionamos: qualquer um pode ensinar? Ludke e Boing (2004, p. 

1168) se referindo à questão da identidade profissional do professor que vem, assim 

como outras profissões, sofrendo fortes repercussões das transformações ocorridas 

no mercado, afirma que “(...) dentro do magistério, a questão da identidade sempre 

sofreu as injunções decorrentes de uma certa fragilidade, própria de um grupo cuja 
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função não parece tão específica aos olhos da sociedade (...)”. Essa visão leva 

certas pessoas a pensarem que qualquer um pode exercê-la. Ao nosso ver, a 

questão do ensino é muito mais complexa do que se pensa. Se para os próprios 

docentes, licenciados, os desafios da “arte de ensinar” se multiplicam a cada dia, a 

cada mudança, a cada reforma de ensino, imagine para aqueles que não foram 

formados para esse fim. 

Mesmo com esse “vale tudo” no que se refere ao processo de ensino, os 

recursos humanos ainda foram insuficientes. O Coordenador 2 explica que os 

recursos humanos não acompanharam em quantidade o crescimento numérico de 

alunos da escola. 

 
(...) eu acho que a grande questão também é que a gente cresceu, 
cresceu, cresceu sem as condições de recursos humanos que é o 
fator primordial pra dar vazamento, encaminhamento a esse 
crescimento, a essa qualidade, com as mesmas condições. Não 
supriram as necessidades (COORDENADOR 2). 

 

E de acordo com a fala seguinte, percebemos que a falta de condições para 

que esses recursos humanos pudessem acompanhar o referido crescimento põe em 

xeque a qualidade do ensino na instituição. 

 
(...) Aumentou o número de vagas? Aumentou. Resolveu? Resolveu 
por que o aluno que tava lá fora, teve mais vaga aqui. E aí? A 
qualidade daquilo que ta se oferecendo?  As condições que a gente ta 
oferecendo. A gente não pode falar por exemplo... cresceu em 
número? Cresceu. Aumentou o número de sala de aulas, mas a gente 
conta com o mesmo número de professorado, né? Então quais são as 
implicações negativas disso? Carga-horária de alguns professores, 
né.. muito carregadas. Aí diminui o tempo de estudo, né? Se ele 
quiser por iniciativa própria estudar alguma coisa... Então a gente 
cresceu dentro de uma estrutura com as mesmas condições de 
recursos humanos, na minha opinião piorou muito , né... 
(COORDENADOR 2 – grifo nosso). 
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Aumentar o número de alunos sem, ao mesmo tempo e proporcionalmente, 

aumentar o número de docentes impõe a estes uma carga muito elevada de trabalho 

o que faz com que não haja tempo para uma melhor preparação profissional. Revela 

um retrocesso no que tange ao ensino profissional na rede federal no qual os 

docentes já tinham como ponto positivo a seu favor o regime de dedicação 

exclusiva, justamente para se empenharem e se dedicarem promovendo um ensino 

de boa qualidade. 

É também um retrocesso no que se refere à história da formação de 

professores no Brasil, pois faz reviver um processo que ocorreu na década de 80 

como sendo um dos movimentos que contribuiu para a desvalorização do 

professorado: “a intensificação do trabalho docente”.  A tendência da “intensificação 

do trabalho docente”, segundo Nóvoa (2004), promoveu a sobrecarga do cotidiano 

dos professores com múltiplas tarefas “retirando-lhes o tempo e as condições para 

um exercício mais refletido e partilhado da sua profissão.(...)”  (p. 03). Atualmente, 

afirma o referido autor, esse processo ressurge utilizando máscaras: a “máscara das 

competências profissionais” e a “máscara da prestação de contas” aos “clientes”. 

(idem, ibidem). As máscaras, a nova roupagem, são na verdade os discursos 

utilizados na reformas de ensino, o da eficiência, da eficácia, da produtividade... 

próprios dos princípios50 neoliberais que as vêm embasando. 

A questão da contratação de docentes e de outros profissionais da educação 

não deveria se dar somente com o objetivo de resolver os problemas da falta de 

pessoas qualificadas para ministrarem as aulas, mas, muito mais no sentido de 

inseri-los numa nova cultura de ensino, pregada pela reforma, que exigia deles 

novas relações com o conhecimento na sua prática pedagógica, na sua formação. 

                                                 
50 Segundo Oliveira (2004, p. 1130), os conceitos de produtividade, eficácia, excelência e eficiência 

são importados das teorias administrativas para o campo pedagógico. 
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A formação dos professores, a inicial e principalmente a continuada, tem sido 

o calcanhar de Aquiles das políticas educacionais. Imbernón (2002), analisando a 

formação e o desenvolvimento profissional (formação continuada) no contexto das 

últimas reformas educativas na América Latina e Espanha, afirma que a formação 

dos docentes é reconhecida em documentos e discursos como sendo importante 

para o êxito das mudanças, porém, não há na prática estruturas e propostas que as 

efetivem, com destaque para aqueles países que têm as políticas neoliberais. 

 

En todos los países, en todos los textos oficiales, en todos los 
discursos, la formación permanente o capacitación se asume como 
fundamental para alcanzar el éxito en las reformas educativas, sin 
embargo ya no es tan que se establezcan estructuras y propuestas 
coherentes que posibiliten una mayor innovación de los procesos 
educativos de las instituciones de enseñanza y más en estos 
tiempos, cuando predominan gobiernos de talante conservador y 
políticas neoliberales (con alguna excepción y con mucha 
contradicción) (...) (IMBERNÓN, 2002, p.) 

 

Concordamos ainda com esse autor quando afirma que em qualquer reforma 

educacional tem que haver um investimento na formação e desenvolvimento do 

professorado, pois os docentes é que serão os executores das propostas 

educativas, a peça fundamental. 

 
(...) cualquier reforma de la estructura y del currículo del sistema 
educativo – y su innovación cuantitativa e cualitativa, sobre todo ésta 
última – ha de contar con el apoyo del profesorado y con su actitud 
positiva de cara a capacitarse en los cambios. En cualquier 
transformación educativa, el profesorado ha de poder constatar no 
únicamente un perfeccionamiento de la formación de sus alumnos y 
del sistema educativo en general, sino que también ha de percibir un 
benefício profesional en su formación e en su desarrollo profesional. 
Esta percepción/implicación será un estímulo para llevar a la práctica 
lo que las nuevas situaciones demandan. Éste es un aspecto 
fundamental, al menos para aquellos que consideramos al 
profesorado como la pieza fundamental de cualquier proceso 
que pretenda una innovación real de los elementos d el sistema 
educativo , ya que son ellos, en primer y último término, los 
ejecutores de las propuestas educativas, los que ejercen su profesión 



 111

en escuelas concretas, enmarcadas en territorios con necesidades y 
problemáticas específicas. (IMBERNÓN, 2002, p. 21 - grifo nosso) 

 

Concordamos também com o Professor 12 quando afirma que “(...) mudar é 

importante! A partir do momento que exista oportunidade de você se preparar com 

qualidade para estas mudanças”. 

O peso da mudança de fato estava no ensino por competências. A fala do 

professor abaixo representa como se sentiram os docentes da EAFB-PE a partir do 

momento em que foram obrigados a mudar a forma de ensinar. Ele afirma que é 

muito difícil, que os professores não têm competências para mudar do dia para a 

noite toda uma prática pedagógica, todo um sistema no qual foram formados, o 

aluno e ele próprio. 

 
Não sabia nem por onde começar. Porque a didática, a prática é muito 
diferente. A gente vai, pega esses livros bem bonitinhos sobre 
avaliação, comportamento, psicologia... mas na hora que você vai 
aplicar, que vai utilizar. Talvez se você pegar um pivetinho, aí você vai 
educando ele, uma escola que pega um garoto do jardim até o 
segundo grau, se ela for uma boa escola ele sai um bom profissional, 
porque ela vai mostrando desde aquele momento. Se você pega um 
menino na fase de adolescência, de criança pra adolescência, então o 
que ocorre? Ele, esse aluno, pra ser preparado, pra ser transformado 
do sistema que ele vem, já é um obstáculo muito grande. Então 
imagina se o professor tem a competência de reestru turar isso aí . 
De modificar, de sentir o impacto de uma mudança. É complicado. Ele 
geralmente, ele se perde  (PROFESSOR 9 – grifo nosso). 
 
 

O ensino por competências na reforma do ensino funcionou como o eixo 

pedagógico, no entanto, “esqueceu-se” que o professor detinha uma formação inicial 

sedimentada numa prática totalmente diferente do que se estava colocando. E a 

opção de não investir no desenvolvimento profissional destes profissionais frente às 

mudanças fez cair sobre suas costas o peso da reestruturação. 

Um outro professor afirma que a escola não preparou devidamente os 

docentes e adiciona à nossa análise o fato de que não só os professores não 
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detinham conhecimento sobre o ensino por competências, mas também houve por 

partes dos mesmos uma certa acomodação na supressão dessa lacuna. 

 
(...) Faltou um maior esclarecimento. Sei que particularmente somos 
até digamos assim, assumindo a própria culpa, um tanto relaxados. 
Porque não precisa ninguém estar buzinado no seu ouvido pra que 
você se prepare que são peculiar ao seu dia-a-dia. Já é uma falha 
nossa. Você não lê nada a respeito, você deixa tudo a cargo de uma 
comissão pedagógica, como se essa comissão pedagógica tivesse 
responsabilidade de passar tudo. Na realidade você também tem que 
ir em busca dos conhecimentos. Particularmente temos culpa, não nos 
preparamos, sabíamos ou sabemos que existe, que existia uma 
reforma e não íamos à procura de informações sobre essa reforma. 
Por outro lado a escola também como um corpo, faltou muito de 
preparar esses professores (PROFESSOR 7). 

   

A dificuldade no trabalho por competências, seja do professor, do pedagogo 

ou do gestor, foi exposta na XXVI Reunião de Dirigentes das Instituições de 

Educação Tecnológica (XXVI REDITEC) em setembro de 2000 em Vitória-ES, 

quando os próprios gestores, tendo em vista a situação em que as escolas se 

encontravam, apresentaram um Plano Emergencial de Capacitação: “Práticas 

Docentes e Pedagógicas para o Processo Ensino-aprendizagem Centrado no 

Desenvolvimento de Competências” cuja justificativa era 

 
Face ao tempo já decorrido desde o início do processo de mudanças 
e à crescente percepção das comunidades escolares da necessidade 
de agilizá-lo, urge que se implemente um programa de capacitação 
destinado a inserir docentes e pedagogos, das Instituições Federais 
de Educação Tecnológica (IFETs), em uma nova dimensão do 
processo ensino-aprendizagem: a construção do conhecimento para 
o desenvolvimento de competências ao longo da vida. (...) 
(SANT’ANNA, 2000) 

  

O plano emergencial tinha como objetivo capacitar os docentes e os 

pedagogos das IFETs nas novas práticas de trabalho requeridas pelo processo 

ensino-aprendizagem centrado na construção de competências. Esse plano, no 
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entanto, não saiu do papel até então. A SEMTEC não fez nenhum movimento no 

sentido de atender o apelo dos dirigentes. 

Podemos supor que a própria SEMTEC não sabia como fazê-lo. Cordeiro 

afirma que os técnicos que conceberam e os que implantaram não tinham condições 

de capacitar as comunidades das escolas “pois nunca experimentaram aquilo que 

estão defendendo” e questiona “de que adianta pregar o ‘saber fazer’, ‘saber ser’, se 

não tem noção de quem se é? E não sabendo quem se é, como querer 

‘transformar’?” (2004, p. 235).  

 Quando questionado sobre a iniciativa da SEMTEC na capacitação dos 

docentes, o Gestor 2 responde que a mesma não se lançou nesse sentido e 

acrescenta que a própria SEMTEC não sabia o que, nem como fazer para dar 

continuidade às orientações sobre a reforma na escola junto aos docentes. 

 
Não a nível de SEMTEC não houve não. Houve alguns encontros né? 
Através do departamento de ensino, houve algumas reuniões com 
coordenação geral de ensino, né? Nós participamos de alguns 
encontros... porque a própria SEMTEC ela passou esse tempo todinho 
tentando encontrar um meio de como instruir, né, as escolas a esse 
novo modelo de ensino, né... por competências (GESTOR 2). 
 
 

 Concordamos com Zibas quando, se referindo às reformas educacionais da 

década de 90, afirma que, de fato, foi uma carga muito grande, um fardo pesado que 

ficou nas costas do professor desde a trama institucional da concepção da reforma 

na administração central até sua implantação nas instituições. O professor deveria 

ser considerado o laço estratégico 

 
Pois dele se exige o abandono de práticas há muito sedimentadas e 
de saberes profissionais historicamente acumulados; ou seja, 
espera-se uma “conversão” em diversos níveis: cognitivo, 
psicológico, social e político. Em outras palavras, espera-se que o 
professor: (a) compreenda as teorias, muitas vezes complexas, que 
embasam as reformas e suas relações com a prática escolar; (b) seja 
capaz de usar o novo referencial para criticar teorias e práticas 
sedimentadas; (c) absorva, de forma construtiva, as restrições que as 
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inovações, intrinsecamente, fazem ao trabalho que, até então, vinha 
desenvolvendo; (d) abandone, imediatamente, a antiga tradição do 
trabalho docente individual e passe a trabalhar em grupos; (e) 
reconsidere a relação historicamente assimétrica entre professor e 
aluno etc. (...) (2002, p. 72). 
 
 

Exige-se muito do professor, no entanto, não foram dadas a ele as devidas 

condições de desenvolver seu trabalho com qualidade. De acordo com Oliveira 

(2004) “(...) o fato é que o trabalho pedagógico foi reestruturado, dando lugar a uma 

nova organização escolar, e tais transformações, sem as adequações necessárias, 

parecem implicar processos de precarização do trabalho docente” (p. 1140). 

Na EAFB-PE houve da instituição inicialmente, a espera e o anseio por 

alguma política de capacitação de recursos humanos por parte do MEC. Porém, 

como não se teve nada nesse sentido, a escola por meio da equipe pedagógica 

resolveu promover um trabalho de formação continuada respaldado na pesquisa de 

mestrado de Miranda (2000) e na legislação vigente. Esse trabalho visava 

aprofundar estudos sobre os princípios pedagógicos da REP contidos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico (Parecer 

CEB/CNE Nº 16/99) e para o Ensino Médio (Parecer CEB/CNE Nº 15/98), sobretudo 

no que se referia ao ensino por competências, este articulado com a modulação, 

interdisciplinaridade, contextualização e projetos pedagógicos. No entanto, foi um 

trabalho realizado dentro das condições e limites de uma equipe que também não 

havia sido preparada para tal. 

Reconhece-se de certa forma um movimento da escola, da equipe 

pedagógica no sentido de capacitar os professores para as mudanças, porém, esse 

esforço não foi suficiente para tanto. Faltou uma atenção maior para com os 

docentes, uma política decente de educação continuada. Os próprios gestores 
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reconhecem a incapacidade da escola – sozinha - no sentido da preparação dos 

professores. 

 
Devidamente preparados não. Foram preparados mas... o processo 
de ensino e aprendizagem ele é lento, ele é contínuo e nós 
recebemos aqui, nossos professores receberam informações, 
tentaram se adaptar mas, devidamente preparados na minha opinião 
não. É tanto que se tivesse um preparo melhor talvez até o sucesso 
tivesse sendo maior dentro da reforma (GESTOR 1). 

 

Não. Eu acho que não foi não, preparado não. Nós tentamos  fazer 
algumas ações com relação a uma preparação dos professores... 
fizemos alguns seminários na escola... a equipe pedagógica da escola 
tentou incrementar algumas noções... trouxemos aqui na implantação 
do curso de turismo, nós trouxemos uns técnicos do CEFET 
Pernambuco pra poder dar uma capacitação aos professores e essa 
capacitação também abrangia alguns professores que não eram do 
turismo também já que eram coisas novas aqui na escola... eram 
competências, habilidades, avaliação por competências(...) (GESTOR 
2). 

 

Boa parte dos professores também reconhece o esforço da escola, mas 

enfatizam que, mesmo assim, não se sentiram preparados. As duas falas abaixo 

representam o que pensa a maioria dos entrevistados. 

 
Houve um esforço, houve um esforço muito grande por parte do 
pedagógico, por parte da própria administração, a gente não pode 
negar que o pontapé inicial foi dado... houve um empenho grande por 
parte do setor pedagógico e da própria instituição como um todo em 
focar critérios pertinentes ao ensino-aprendizagem por competência. É 
inegável isso! Pode não ter havido uma preparação completa, até 
porque o próprio pedagógico precisou se reciclar nessa nova 
pedagogia. Então de uma forma geral atendeu... os professores foram 
preparados a meu ver.(...) (PROFESSOR 3). 

 

Olhe, apesar de encontros que a gente teve aqui dentro da escola, 
apesar de reuniões que a gente fez aqui, era necessário um maior 
cuidado... que esses professores fossem mais trabalhados. Não pelas 
pessoas que trabalham aqui na escola(...) mas por pessoas de fora. 
Que elas tivessem uma visão maior do que é a competência, do que é 
o aluno atingir essa competência (PROFESSOR 6). 
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O fato é que nem só de boa vontade, intenção e desejo vive um sistema de 

ensino. O que ocorreu na EAFB-PE mostra claramente a falta de compromisso com 

o ensino profissional. Como ensinar se não existem profissionais preparados para o 

ensino? 

Esse descaso com a formação do professor é gritante principalmente no que 

se refere ao ensino profissional, pois para a educação básica já foram dados os 

primeiros passos através de alguns programas51 do MEC. O único programa que 

“toca” no ensino profissional é denominado de Comissão de Aperfeiçoamento do 

Ensino Médio e Profissional (Camesp), cuja criação ocorreu em dezembro de 2003 

para subsidiar o MEC no desenvolvimento de formação de professores (MEC-

SETEC, 2004). Porém, este programa parece não ter saído do papel. Na educação 

profissional não se teve efetivamente nenhum movimento nesse sentido desde o 

início da reforma até os dias atuais. 

O que se quer com isso? Desqualificar e desmontar o ensino profissional? 

Isso comprova o que vimos afirmando no decorrer deste trabalho sobre as reais 

intenções da reforma da educação profissional. Kuenzer (2004) nos ajuda a 

compreender que esta é uma forma de atender e de cumprir às determinações das 

agências multilaterais de financiamento. 

 
(...) o Banco Mundial tem recomendado que se priorize o ensino 
fundamental, deixando de investir em educação profissional 
especializada e de elevado custo como estratégia de racionalização 

                                                 
51 Proformação, dirigido a professores que não têm o magistério mas estão atuando no ensino nas 

quatro séries iniciais do ensino fundamental; Pró-infantil, para professores que atuam na educação 
infantil e não tem o magistério; Pro-Ifem, que é um programa nacional de incentivo à formação 
continuada (a nível de pós-graduação) de professores do ensino médio; Praler, é um programa de 
apoio à leitura e à escrita que atua na formação de professores a fim de que possam alfabetizar os 
alunos (de 1ª e 2ª séries) no tempo pedagógico do ano letivo;  Gestar, é um programa de gestão 
pedagógica da escola destinado a professores do ensino fundamental que tem como objetivo elevar  
desempenho escolar dos alunos; Projeto Ética e Cidadania cuja intenção é despertar alunos, 
professores e trabalhadores na Educação para a consciência crítica e cidadã; Rede de Formação 
de Professores para qualificar a formação continuada de professores de Educação Básica (MEC-
SETEC. Quem é o professor brasileiro. Revista do ensino médio . Nº 4 Ano II/2004. Brasília. 
Editora: Assessoria de Comunicação do MEC). 
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financeira com vistas ao atingimento do ajuste fiscal. Essa 
recomendação vem respaldada em pesquisa encomendada pelo 
próprio Banco, que conclui ser o nível fundamental o de maior 
retorno econômico e ser irracional o investimento em um tipo de 
formação profissional cara e prolongada em face da crescente 
extinção de postos e da mudança do paradigma técnico para o 
tecnológico (p. 04). 

 

Pelo visto e pelo dito, a ordem era não investir mesmo na educação 

profissional! Segundo Kuenzer, tal procedimento representa que 

 
a renúncia à educação científico-tecnológica de alto nível para o 
maior número possível de trabalhadores, corresponde à renúncia à 
produção científica, o que vale dizer, à construção de um projeto 
soberano de nação, trocado pela eterna dependência científica, 
econômica e política (2004, p. 05). 
 
 

Então não querendo corroborar com essa renúncia, afirmamos que urge um 

repensar da educação profissional, um refazer do percurso que a mesma tomou até 

então, principalmente após a reforma da década de 90. Assim sendo, no que se 

refere ao investimento em recursos humanos, temos que ter a consciência de que 

não basta fazer arranjos! Quaisquer mudanças ou reformas de ensino têm que vir 

alicerçadas por uma política séria e decente de formação e qualificação docente. Ou 

acreditamos que o docente é o único responsável pela sua formação e qualificação?  

Há que se montar estruturas envolvendo o Estado e as instituições 

formadoras para apoiarem o docente quando das mudanças na organização escolar, 

seja na formação inicial ou na formação continuada, a fim de que este seja capaz de 

dominar os novos saberes e práticas exigidos em suas novas funções. Para início, 

acatamos a proposta que consta nos “Subsídios para o processo de discussão da 

Proposta de Anteprojeto de Lei da Educação Profissional e Tecnológica”: 

 
(...) A formação inicial far-se-á em nível superior, em cursos de 
licenciatura ou de pós-graduação.Os sistemas de ensino, em suas 
áreas de jurisdição, promoverão a continuidade do aperfeiçoamento 
e atualização dos professores, assegurando em seus planos e 
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orçamentos, recursos e condições materiais e institucionais, e 
vinculando essa atualização aos planos de carreira docente. 
A proposta deve assegurar que um percentual definido dos recursos 
financeiros destinados a educação profissional e tecnológica sejam 
direcionados para a formação e capacitação de docentes, bem como 
para a capacitação de gestores e técnicos administrativos(...) (p. 08) 
 
(...) Os sistemas de ensino da União, dos Estados e dos Municípios 
deverão promover a valorização dos profissionais da educação 
profissional e tecnológica, garantindo-lhes condições dignas de 
trabalho e remuneração adequada às suas responsabilidades 
profissionais e níveis de formação, bem como planos de carreira (p. 
09)52 

Concluímos este capítulo afirmando que a “consolidação” da reforma na 

EAFB-PE, sem o investimento necessário – recursos financeiros e humanos – 

conduziu o ensino na instituição a uma situação de precarização. Desta forma, 

como então usar o discurso da qualidade para justificar as reformas quando a 

preocupação de fato não está na melhoria dos sistemas de ensino? Decisivamente, 

um discurso de racionalidade financeira e de redução de custos não combina com o 

discurso da qualidade, pois na prática só tem conduzido à precarização e à 

desqualificação do ensino. As políticas educacionais têm apresentado uma 

irracionalidade que tem conduzido ao oposto do se quer – se é que se quer – o 

desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, a 

diminuição das desigualdades sociais, enfim... Segundo Oliveira (2003), 

 
A prevalência de medidas de cunho privatizante e a diminuição dos 
recursos para a educação, nos países pobres e em desenvolvimento, 
têm provocado resultado contrário ao objetivado pelo Banco Mundial. 
Os chefes de governo e os responsáveis pelas políticas educacionais 
parecem esquecer que a tão buscada qualidade da educação só 
pode ser alcançada pelo emprego de mais recursos para a 
educação, e não o contrário (p. 51). 
 

 
 

 

                                                 
52 MEC/SETEC. Subsídios para o processo de discussão da proposta de anteprojeto de lei da 

educação profissional e tecnológica. Brasília, 2004. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. 
Acesso em: 29 mar. 2005. 



 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 A EAFB-PE PÓS-REFORMA: A DESQUALIFICAÇÃO  DO ENSINO 

  



 120

 
 
 
 
 
 

Neste capítulo buscaremos analisar como ficou o ensino na EAFB-PE após a 

reforma da educação profissional da década de 90, considerando os aspectos mais 

importantes da mesma - a separação entre o ensino médio e o profissional, o ensino 

por competências e o ensino modular – no contexto de precariedade no qual a 

reforma nessa instituição foi implantada, conforme vimos no capítulo anterior. 

  

4.1 A separação dos cursos no chão da EAFB-PE 

 A separação entre o ensino médio e o ensino técnico na EAFB-PE se deu a 

partir de 1998. A partir de então, todo aluno que estudasse na escola teria duas 

matrículas já que os cursos foram formatados separadamente, com duas matrizes 

curriculares. 

Analisando a questão da separação dos cursos no chão da escola sob a ótica 

dos sujeitos entrevistados, pudemos observar que a mesma por si só não 

representou muita coisa. Não houve resistências, apenas algumas críticas. A 

mudança estrutural, curricular, a divisão das matrizes não promoveu mudanças 

significativas na prática pedagógica. Isto porque, na verdade, não existia uma 

integração curricular efetiva, sistematizada, apesar do currículo ser integrado. 

Separou-se de direito o que já era separado de fato. 

O que existia era, no início de cada ano, uma única reunião em que sentavam 

os professores para planejarem o ano conjuntamente. No mais o que ocorria era, na 

informalidade, a solicitação de alguns professores, em geral do ensino técnico, com 
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relação a um maior trabalho em alguns conteúdos das disciplinas do ensino médio, 

para que estas pudessem embasar as disciplinas técnicas.  

Pelas falas dos professores do ensino médio abaixo, podemos ver que a 

separação não afetou muito o que já vinha sendo feito. 

 

Eu acho que não mudou muita coisa principalmente pra gente que 
trabalha com as disciplinas do ensino médio, não vê lá tanta diferença 
não. (PROFESSOR 7) 

Basicamente na escola de Barreiros, eu não percebi tanto essa 
separação. A gente não viu... eu não vi mudanças... (PROFESSOR 
10) 

 

Esses depoimentos nos chamam atenção para uma afirmação de Cunha na 

qual ele salienta que o ensino integrado de antes da reforma não poderia ser 

confundido com a politecnia. Segundo ele, “(...) é preciso, antes de tudo, não 

idealizar o antigo ensino técnico integrado. Ele não era a antecipação da politecnia”. 

(2002, p. 132). 

Por outro lado percebe-se a compreensão por parte de alguns sujeitos no que 

se refere ao caráter da reforma com a separação dos cursos: o atendimento ao 

mercado, ao processo produtivo sem, no entanto, haver uma preocupação com o 

ensino, com a formação do cidadão/trabalhador. A fala seguinte expressa essa 

compreensão. 

 
Quando a reforma foi instituída, pelo o que li, a grande alegação de 
que deveria haver essa separação era porque pressupunha-se que o 
aluno que vinha fazer a educação profissional, ele já tinha  a formação 
geral de ensino médio antes, né? Na sua escolaridade anterior, né? 
Mas o que a gente vê aqui é que essa separação ela só mais, na 
minha opinião ela desqualificou a formação do aluno, ta entendendo? 
No campo profissional. Por que quando você separa, você deixa de 
considerar que formação foi essa do ensino médio que o aluno já tem, 
entendeu? E passa a dar uma formação eminentemente profissional. 
E aí termina gerando mil e uma lacunas porque não há uma formação 
geral, não há uma preocupação na educação profissional de uma 
formação mais sólida desse profissional. Deveria ter uma formação 
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mais sólida e não uma formação específica voltada para o mercado de 
trabalho (COORDENADOR 2). 
 
 

Realmente não houve a preocupação com a qualidade do ensino e com a 

formação de cidadãos nesse processo de desvinculação. A preocupação de fato 

estava voltada para atender aos interesses do processo produtivo através do 

aligeiramento do ensino, para que os alunos pudessem mais rapidamente concluir e 

“entrar” no mercado de trabalho. Nesse sentido, concordamos com Oliveira (2003) 

quando afirma 

 

Nesse contexto, marcado pela hegemonia da pós-modernidade, da 
globalização, do neoliberalismo e das novas tecnologias, as políticas 
públicas em educação passam a priorizar a capacitação do aluno, em 
termos da aquisição de performances, desempenhos e competências, 
em plena sintonia com as necessidades e prioridades pontuais do 
mercado. Atrelada ao mercado, a educação perde sua capacidade de 
interrogar o mundo, de questionar a vida, de formar cidadãos, de 
plasmar sujeitos éticos-históricos. Assim, a perspectiva emancipatória 
da educação é negada a favor de uma dimensão economicista, 
fundada na tecno-ciência e na adequação do homem à 
competitividade transnacional (p. 86-87). 

 

Destacou-se também a relação entre a separação dos cursos e o número de 

alunos. 

 

Veja bem, eu não sei qual foi a finalidade, se realmente foi com 
relação a atingir um número de alunos maior pra escola, porque 
parece que quando você observa um aluno, se você tiver 500 você 
tem mil, né? Não sei se foi questão de quantidade de alunos na escola 
com relação a , não sei...Se é que tinha essa finalidade, ne? E com 
relação...Eu percebi que houve a finalidade disso aí, o critério de 
número de alunos em relação à quantidade de escola pra adquirir, sei 
lá, recurso... dependendo do número de aluno onde a verba é maior, o 
índice é alto. (PROFESSOR 9) 

  

De fato, com a separação, conforme vimos anteriormente, o número de 

alunos para o ensino técnico que passa a ser concomitante duplica, já que estes 
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cursam ao mesmo tempo o ensino médio e o ensino profissional, tendo duas 

matrículas separadas.  

Dentre os docentes entrevistados somente um achou positiva a separação 

dos cursos: 

 
Bem, a separação na minha visão, né? Eu vejo de uma forma 
bastante qualitativa, né? E por quê? Porque a partir do momento que 
você faz essa divisão, você objetiva cada nível de ensino desse daí, 
né? O ensino voltado especificamente para uma formação geral, né? 
E o ensino especialmente voltado para o ensino profissional. 
(PROFESSOR 11) 

 

A opinião do professor acima, mesmo que não seja intencional, se aproxima 

das idéias de Castro (1997) e por “coincidência” das orientações do Banco Mundial 

que objetiva o atendimento da educação profissional prioritariamente à economia. 

 
Para o banco, a educação e a capacitação demandariam coisas 
diferentes dos sistemas, das instituições, dos instrutores e dos 
administradores. Embora essenciais para a produtividade, elas 
seriam difíceis de se administrar eficazmente dentro do mesmos 
formatos institucionais. A clara separação entre educação e a 
capacitação53 traria vantagens para ambas, já que permitiria aos 
educadores e aos instrutores concentrarem-se em missões próprias. 
No caso destes últimos, eles poderiam desenvolver as qualificações 
técnica especializada necessárias para vincular a capacitação mais 
estritamente à economia. (CUNHA, 2002, p. 125). 

 

Pelo exposto, observamos que a separação entre o ensino médio e o ensino 

profissional não foi bem aceita pelos que fazem a EAFB-PE. Porém queremos 

salientar que a separação por si só não se constituiu na questão mais polêmica da 

REP na EAFB-PE, como tem sido nos debates e estudos sobre a educação 

profissional.  

                                                 
53 Para Cunha, no documento de política sobre Educação Técnica e Formação Profissional (1992), é 

utilizado para o termo capacitação  “um tom direto, raramente empregado pelos formuladores das 
reformas educacionais em cada país, ainda que busquem o mesmo objetivo” (2002, p. 125). 
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As críticas à separação, com as quais nós concordamos (KUENZER, 1999, 

2004; OLIVEIRA, M. R., 2002; OLIVEIRA, R., 2001, 2002, 2003; entre outros), estão 

relacionadas ao fato de que a mesma vem novamente ressuscitar a histórica 

polêmica da dualidade na educação brasileira. As contestações se embasam na 

fundamentação marxiana e gramsciana as quais defendem uma escola única e 

politécnica, que forme o ser “omnilateral”, cujo desenvolvimento se realize 

multilateralmente, juntando assim o que o capitalismo separou a partir da teoria 

científica da administração. 

 
Todas as sociedades conhecidas dividiram o trabalho em atividades 
específicas; entretanto, somente o capitalismo o subdividiu em cada 
atividade de maneira tão restrita e pormenorizada, subdividindo o 
próprio homem. Este processo de subdivisão do trabalho não se 
caracteriza apenas pela sua intensidade, mas também pela extensão 
dos que são atingidos. Gradativamente, todos são forçados a se 
incorporar ao mercado de trabalho capitalista, na medida em que 
este modo de produção tende a destruir as demais formas de 
organização de trabalho existentes fora dele. O trabalhador é 
obrigado a deixar de ser um trabalhador total e a ser apenas um 
trabalhador parcial (...) (MACHADO, 1989, p. 132). 
 

 
A autora se refere à divisão técnica do trabalho, que separa a concepção e a 

execução, o pensar e o fazer. Para Gramsci, o homo sapiens não pode ser separado 

do homo faber, assim ele propõe o “homem coletivo” que vem a ser um novo tipo de 

homem o qual realiza a fusão entre trabalhador manual e trabalhador intelectual. 

Desta forma, ele “propõe uma alternativa pedagógica que favoreça o aparecimento 

de um novo tipo de intelectual surgido de um sistema de educação única, ao mesmo 

tempo intelectual e manual (...)” (Macciocchi, 1980, p. 223-224). 

O sentido da Politecnia se encaminha em direção à superação da divisão 

entre trabalho manual e trabalho intelectual, postulando uma unidade indissolúvel 

entre estes.  

Para Kuenzer (2002), 
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(...) a politecnia é mais que a soma das partes fragmentadas; supõe 
uma rearticulação do conhecido, ultrapassando a aparência dos 
fenômenos para compreender as relações mais íntimas, a 
organização peculiar das partes, descortinando novas percepções 
que passam a configurar uma compreensão nova, e superior, da 
totalidade, que não estava dada no ponto de partida.(...) supõe a 
possibilidade de construção do novo, permitindo aproximações 
sucessivas da verdade, que nunca se dá a compreender plenamente; 
por isto, o conhecimento resulta do processo de construção da 
totalidade, que nunca se encerra, pois há sempre algo novo para 
conhecer. Nesta concepção, evidencia-se que conhecer a totalidade 
não é dominar todos os fatos, mas as relações entre eles, sempre 
reconstruídas no movimento da história (...) (2002, p. 310). 
 

 
Foi dessa idéia de politecnia, de integração, de totalidade que a reforma da 

educação profissional veio se afastar quando instituiu a separação entre o ensino 

médio e o ensino profissional. 

 

4.2 A manutenção e o crescimento do ensino médio na  EAFB-PE: por mais 

qualidade do ensino? Ou simples questão de sobreviv ência?  

O Ensino Médio na EAFB-PE pós-reforma merece uma análise detalhada, 

pois além dele não ter sido extinto como previa a legislação, foi crescendo a ponto 

de em 2003 o número de suas matrículas superar o ensino profissional de nível 

técnico. 

Ao nosso entender, a separação somente veio pesar para os sujeitos da 

EAFB-PE de fato a partir desse segundo momento, com a possibilidade de extinção 

do ensino médio na instituição. Primeiro, pela questão corporativa dos professores 

do ensino médio. A preocupação era: como ficariam os professores do ensino 

médio?  

Segundo, pela questão de sobrevivência da instituição.  

A procura pelo Ensino Médio na EAFB-PE é histórica como é para as outras 

IFETs, pois conforme visto anteriormente foram as instituições que conseguiram 
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manter uma boa qualidade no ensino após o “furacão” da profissionalização 

obrigatória da década de 70 pela Lei 5.692/7154. Some a isso o fato das EAFs 

estarem localizadas em cidades interioranas onde comumente o ensino público é 

mais deficitário.  

Porém, o fato da clientela procurar a EAFB-PE principalmente pela qualidade 

do ensino médio não devia fazer dela uma escola prioritariamente de ensino médio, 

principalmente no momento em questão em que a legislação forçava as IFETs a 

acabarem com esse ensino. Então qual o motivo que fez com que a EAFB-PE 

seguisse esse caminho? 

A equipe gestora e professores justificam a manutenção do ensino médio 

como sendo uma condição para o não fechamento da instituição, tendo em vista que 

tanto a procura pela escola, como a qualidade do técnico formado se deve à 

qualidade do ensino médio oferecido na mesma.  

 
...a escola sabendo da necessidade da região e da comunidade em 
sempre buscar a escola pra fazer o ensino médio, e que a condição 
de nós termos um técnico mais qualificado na nossa escola é uma 
preparação do aluno aqui na escola do ensino médio, já... a gente não 
abandonou o ensino médio, deixamos sempre ele concomitante(...)”  
(...)a gente observou o seguinte ... que o ensino médio, ele era uma 
condição sine qua non pra que a escola não fechasse, sobrevivesse, 
né? Se a gente diminuísse as vagas no ensino médio e aumentasse a 
educação profissional com cursos de nível pós-médio a escola não 
taria ainda hoje funcionando com essa quantidade de alunos que nós 
temos hoje. Então essa foi a condição sine qua non pra que a gente 
fizesse isso, tomasse essa decisão (GESTOR 2) 
 
Olhe, tirar das escolas agrotécnicas... se tirar o ensino médio fecham-
se as escolas agrotécnicas. Por quê? As escolas agrotécnicas têm 
destaque de professores, tem os professores  de melhor qualidade da 
região na área de  ensino médio, então a procura maior da nossa 
escola, além de ter a procura por curso profissionalizante é a procura 
pelo ensino médio realmente(...) (PROFESSOR 5) 
 
 

                                                 
54 Ver Cunha, 1994. 
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Pela fala seguinte subtende-se que a escola pautou-se principalmente pela 

demanda da comunidade: se a comunidade quer ensino médio, então se cria mais 

turmas de ensino médio!  Ou então, pautou-se pelo aumento do número de alunos. 

 

(...) Então, a escola... ela criou o ensino médio hoje independente da 
educação profissional e também criou o ensino médio concomitante 
com a educação profissional, isso fez com que fosse uma situação 
positiva, já que a grande expectativa do alunado que procura a escola 
é buscando o ensino médio: o ensino médio separado ou o ensino 
médio concomitante com a educação profissional. Então, isso aqui 
ocasionou coisas positivas para a escola: cresceu o número de alunos 
na escola, a procura pelo ensino médio cada vez mais tem 
aumentado, o curso técnico concomitante com o ensino médio 
também tem uma procura muito grande. Então foram reformas que 
aconteceram que trouxeram alguns aspectos positivos com relação ao 
crescimento e a procura do aluno pela escola (GESTOR 2). 

 

A maioria dos entrevistados tece críticas ao crescimento do ensino médio, 

pois se compreende, segundo quatro dos sujeitos entrevistados, que sendo a EAFB-

PE uma instituição de educação profissional, não se justifica o tão grande número de 

alunos para esse ensino em detrimento do profissional. Para eles, perde-se o 

sentido da instituição, já que há desvio da sua filosofia, do seu objetivo. O professor 

seguinte expressa bem o pensamento dos demais. 

 
Sendo uma escola técnica, eu imagino que as pessoas estão 
desviando do curso técnico pra cursarem o ensino médio, né? Por 
uma série de questões, pelo ensino da escola ser bom... Mas seria um 
desvio da filosofia da escola porque escola agroténica deveria formar 
técnicos pro mercado de trabalho. Então eu vejo uma condição dele ta 
realizando um trabalho na cidade que é complementando o curso 
médio pros alunos, mas ta desvirtuando o objetivo da escola. Eu 
pretendia que ela fosse realmente escola técnica e mesmo que seja 
integrada com o ensino médio. E não deixar de ser um ensino técnico 
pra passar a ser apenas uma escola com a maioria dos alunos 
cursando apenas o ensino médio (PROFESSOR 2). 
 
 

 Porém, mesmo com as críticas, percebemos que a maioria é da opinião de 

que a escola deve manter o ensino médio, seja concomitantemente ou 

integradamente, já a condição de independente não é bem vista por todos. 
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 As críticas quanto à ênfase no ensino médio estão relacionadas com a 

preocupação das instituições de ensino profissional perderem sua identidade. 

Segundo Werlang (1999, p. 16-17), 

 
(...) o fato de as Escolas Técnicas estarem preparando para a 
continuidade de estudos sempre foi algo questionado por vários 
segmentos da sociedade, que consideravam que essas não 
poderiam desviar-se de sua função principal, ou seja, preparar 
profissionais para o mundo do trabalho, no sentido de oportunizar a 
geração e difusão de tecnologias e, como conseqüência, o 
desenvolvimento social.(...)  

 

 
A maioria dos entrevistados acredita que o aluno da EAFB-PE está sendo 

preparado mais para o vestibular ou para concursos, e menos para o trabalho.  

 

Eu acho que o aluno da EAFB ta sendo preparado para o vestibular e 
não para o trabalho, para o mercado de trabalho. Porque de cento e 
vinte alunos que se formam aqui, uma média de noventa a cento e 
vinte alunos que se formam aqui, só vinte por cento vai para o 
mercado de trabalho como técnico o resto os pais dão um jeito de 
fazer cursinhos para ingressar na universidade, apesar de que a 
maioria de alunos que ingressam na universidade aqui nessa escola, 
é na universidade rural né? Mas na realidade a escola prepara mais 
para o vestibular. E o aluno parece que ele tem mais gosto para ser 
preparado para o vestibular e não para exercer o ensino técnico(...) 
(PROFESSOR  8). 

Eu diria que ta sendo preparado mais pra esses concursos da vida. 
Concursos, vestibulares... Trabalho, preparando não vejo não 
(PROFESSOR 9). 
 
 

Mesmo os que acham que ele está sendo voltado mais para o vestibular 

reconhecem que não está atendendo às expectativas. Nesse caso, para os sujeitos 

abaixo, deveria haver uma reestruturação do curso e uma requalificação dos 

docentes e demonstra a compreensão de que o objetivo deve ser esse mesmo. 

 

Mais para o vestibular. Mas ainda sinto muita deficiência, né? Aqui a 
gente tem a experiência do cursinho que funciona como aulas de 
reforço à noite, coisa que não deveria existir. Deveria ser trabalhado 
dentro do próprio curso do ensino médio, né? Essa reestruturação do 
ensino médio também precisa acontecer dada a modalidade que ela 
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foi criada com essa orientação pra o concurso vestibular, o ensino 
médio aqui precisa sofrer algumas alterações em termos de 
funcionamento, né? Porque ele ta funcionando muito igual ao ensino 
médio que existe para o ensino técnico (PROFESSOR 10). 

Quando se deu oportunidade de existir aqui o curso de ensino médio, 
o objetivo, a finalidade foi preparar o aluno para o vestibular, isso o 
ensino médio independente. Só que o nosso alunado ainda não 
acordou para esta realidade, infelizmente. Então, essa característica é 
apresentada através dos resultados. E dentro desses resultados 
também estão os nossos profissionais que precisamos melhorar a 
nossa qualidade de trabalho e essa qualidade de trabalho ela só vai 
melhorar também se existir maior qualificação em termos do trabalho 
que nós fazemos (PROFESSOR 12). 

 

Esse é um retrato da histórica indefinição da função do Ensino Médio no 

Brasil muito bem retratada por Machado (1991), por muitas vezes materializada nas 

políticas educacionais onde prevalece a dicotomia teoria e prática e a dualidade 

entre formação propedêutica e formação profissional. Werlang chama atenção que 

essa dualidade é trazida para dentro das IFETs.  

 
Também nas Escolas Técnicas, a dualidade entre a formação 
profissional e a preparação para a continuidade dos estudos sempre 
fez com que o ensino de segundo grau, no interior dessas escolas, 
não conseguisse estabelecer com clareza sua função. Preparar para 
a continuidade ou profissionalizar e, muitas vezes não cumprindo 
nenhuma dessas funções (1999, p. 14). 

 

 Nesse contexto em que se encontra a EAFB-PE, concordamos com o autor 

acima referido e com o PROFESSOR 7 quando afirma que a escola não está 

fazendo nem uma coisa nem outra. Não prepara para o trabalho, muito menos para 

o vestibular. 

 
(...) na realidade eu acho que pra nenhum dos dois. Infelizmente essa 
é a realidade que nós vemos pelo seguinte: nós temos alunos que 
terminam o terceiro ano, né, e se submete a alguns vestibulares anos 
seguidos e não conseguem aprovação. Muitas vezes só vem 
conseguir essa aprovação depois de anos de dedicação em outros 
cursinhos, fora de Barreiros, fora da EAFB. Pra o trabalho então, fica 
até difícil porque você não vê um direcionamento durante o ensino 
médio qualificando ninguém pra área de trabalho (...). 
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Em suma, se houve um investimento no aumento das matrículas do Ensino 

Médio na EAFB-PE e um certo descaso com o ensino profissional, para nós, a 

instituição como um todo perdeu o rumo. Ou seja, a defesa e o investimento no 

ensino médio na EAFB-PE não se deu em função da qualidade do ensino 

profissional, mas, meramente por uma questão de quantidade, pelo aumento do 

número de alunos, já que se sabia que a demanda para o Ensino Médio era uma 

constante.  

Assim, a manutenção do Ensino Médio na EAFB-PE, bem como o referido 

aumento do número de alunos, foi a “tábua de salvação” e também representou um 

“andar na contra-mão” da reforma. 

Essa contra-mão, porém, não implica em dizer que a manutenção e o 

crescimento do ensino médio na EAFB-PE tenha se dado como uma efetiva 

resistência aos pressupostos da reforma, mas, como um mecanismo de defesa, uma 

questão de sobrevivência tanto no que se refere à demanda da comunidade pela 

instituição, quanto ao recebimento de recursos para o seu funcionamento. Com isto 

questionamos: qual teria sido a posição da EAFB-PE com relação à manutenção do 

ensino médio acaso tivesse sido contemplada com recursos do PROEP?  

 

4.3 O fracasso dos cursos pós-médios na EAFB-PE 

Os cursos seqüenciais, apelidados de Pós-médios, podem ser considerados 

como o “carro-chefe” da REP. Haja vista que se todas as instituições de educação 

profissional tivessem seguido à risca o Decreto 2.208/97, a Portaria 646/97 e as 

orientações do PROEP, estas seriam instituições que somente ofereceriam os 

cursos seqüenciais. 
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Segundo Werlang (1999) a seqüencialidade era a idéia que já estava contida 

no PL 1.603. Aliás, ele defende que essa era a idéia desde a LDB em cuja análise  

 
(...) permite concluir que essa Lei foi concebida sempre levando em 
consideração a hipótese de que a educação profissional seria 
seqüencial ao ensino médio. Isso fica claro no momento em que a 
Lei 9.394/96 determina, que todos os cursos do Ensino Médio devam 
ter carga-horária mínima anual de oitocentas horas. Essa 
determinação praticamente inviabiliza a operacionalização de um 
curso profissionalizante, capaz de atender às expectativas e 
necessidades do mundo do trabalho, ao mesmo tempo do Ensino 
Médio. Em resumo, não se pode implementar de forma concomitante 
o que foi concebido para ser executado de forma seqüencial (p. 26-
27). 

 

Para a existência dos cursos seqüenciais nos moldes em que foi concebido, 

pressupunha-se a eliminação do ensino médio nas escolas. Ou seja, os alunos dos 

cursos seqüenciais nas IFETs teriam que ter concluído o ensino médio em outra 

instituição.  

Essa foi a realidade da EAFB-PE inicialmente para os cursos Pós-médios, 

quando criaram-se turmas exclusivas para alunos que já teriam terminado o ensino 

médio. Porém, de acordo com o Parecer CNE/CEB Nº 17/97, abriu-se a 

possibilidade de matrícula no curso técnico para alunos que estivessem fazendo o 

ensino médio a partir da segunda ou terceira séries (forma combinada entre 

concomitância e seqüencialidade). 

Os docentes se ressentem da falta de base dos alunos que chegam ao ensino 

profissional, pois aqueles que haviam concluído o ensino médio em outra escola 

apresentavam altos índices de defasagem de conhecimentos. Das falas que 

correspondem a esta situação destacamos:  

 

... se você não tem uma bagagem do ensino fundamental, isso 
certamente vai sobrar pro ensino médio ou pro ensino técnico 
profissional. Porque aí vai entrar aquela questão, né? O cara quando 
chegar no ensino médio, ele tem que ter pré-requisitos necessários, 
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tem que ter conhecimentos, ele tem que chegar no ensino médio já 
com esses pré-requisitos. Então a gente não pode admitir por exemplo 
que o aluno chegue no ensino médio sem ter, se apropriado das 
quatro operações. Isso é inadmissível. Então você chega no ensino 
médio e você tem que passar dois ou quatro meses ensinando 
tabuada a esses alunos, operações de multiplicação, de adição que é 
uma coisa que o aluno já deveria chegar no ensino médio já com esse 
conhecimento, não é? (PROFESSOR 11). 

 

Bem, a qualidade do ensino da EAFB deixa muito a desejar, mas a 
escola, ela tem um prejuízo no sentido de que, o aluno que vem do 
ensino básico, ele já vem cheio de defeitos, certo?. A escola básica, 
principalmente na nossa região é que ta muito ruim. Ele já chega aqui 
com esses problemas, esses problemas todos do ensino básico. 
Quando ele chega no ensino profissionalizante e concomitante com o 
médio aqui, ele fica, a escola fica tentando recuperar aquilo que ele 
deveria trazer do ensino básico. E com isso ela perde muito tempo, 
certo? Por isso a escola deixa a desejar nesse sentido(...)  
(PROFESSOR 8). 

 

É o próprio Gestor 1 que reconhece que a origem escolar dos alunos que 

estavam matriculados nos cursos pós-médios tinha implicações direta na qualidade 

dos formandos da instituição 

 

(...) pelo fato de muitos chegarem aqui com os conhecimentos do 
ensino médio ainda muito a desejar, acredito que os técnicos não 
saíram os melhores, é claro que com raras exceções. Esperava uma 
qualidade melhor dos técnicos pós-médios, de maneira que a imagem 
da escola não tinha como melhorar porque não teve uma matéria 
prima com um nível suficiente pra que melhorasse essa imagem.” 
(GESTOR 1) 

 

Pelo que está posto, quanto à “qualidade” da educação básica questionamos: 

será essa somente a realidade da EAFB-PE no conjunto das instituições que 

oferecem o ensino profissional? Segundo Kuenzer, 

 
(...) É importante destacar que as agências tradicionais de formação 
profissional, tais como o sistema S, as Escolas Técnicas e CEFETs, 
já vêm, há mais tempo, avaliando a impossibilidade de promover 
formação profissional de qualidade, sem um bom aporte de 
educação básica inicial; em decorrência, estas instituições já vinham 
pesquisando e propondo novas formas de organização do processo 
de formação, voltando-se progressivamente para o nível tecnológico. 
(2001, p. 09) 
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O que é preocupante para os professores acima citados da EAFB-PE, 

aqueles que estão nas salas de aula no dia-a-dia, não é para Castro (1997), como 

pode ser constatado na firmação desse autor: 

 

Outra crítica é que o secundário feito em outras escolas é muito fraco 
e não atinge o nível exigido para cursar as matérias tecnológicas e 
científicas do curso. Ora, por esse argumento, o ensino superior, que 
igualmente recebe graduados horríveis, também deveria criar o seu 
próprio secundário, o que claramente não é o caso (2005, p. 19). 

 

 
Percebe-se claramente que o consultor acima não está preocupado com a 

qualidade do ensino e parece não ter a noção do desafio que é, numa sala de aula, 

fazer com que os alunos aprendam. Pelo visto sua preocupação é dar conta da 

tarefa que lhe impuseram: sugerir mudanças, mesmo que estas estejam 

desarticuladas da real necessidade das escolas. 

Como então apostar numa formação seqüencial à educação básica, se esta 

não está preparada para alicerçar aquela? Pois mesmo nos textos das diretrizes 

curriculares, a proposta é que se tenha uma formação básica de caráter geral e 

sólida. Mas infelizmente não é o que mostra a realidade brasileira. É sabido que a 

partir da década de 90 houve um investimento maior no ensino fundamental - o que 

ocasionou uma certa melhoria - e desta forma liberou e aumentou o fluxo de alunos 

para o ensino médio. Este, por sua vez, sofreu uma explosão desordenada, pois não 

foi contemplado com os investimentos necessários.  

 
(...) segundo o próprio MEC, o ensino médio teve uma expansão de 
72% no número de matrículas de 1994 a 2001. A conclusão do 
mesmo cresceu 102% no mesmo período. O MEC avalia que as 
razões para este súbito crescimento do ensino médio devem ser 
encontradas na ampliação da oferta e da melhoria do ensino 
fundamental, que resultou na queda dos índices de repetência e 
evasão.(...) Contudo, o próprio MEC reconhece que houve uma 
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explosão desordenada do ensino médio, que foi obrigado a crescer 
ocupando espaços do ensino fundamental. De acordo com o Censo 
Escolar de 1998, 54% das matrículas no ensino médio são noturnas. 
Desta forma, o ensino médio vem sendo realizado em condições 
bastante precárias sem condições físicas condizentes, sem espaços 
fora das salas de aulas (OLIVEIRA D., 2002, p. 52-53). 

 

Nesse contexto é que os sujeitos da EAFB-PE rejeitam a idéia de 

seqüencialidade tendo em vista as condições precárias em que os alunos da 

educação básica chegam ao curso profissional. Defendem então que o ensino médio 

deva ser realizado na própria instituição. 

Nas condições expostas nos questionamos: Por que acabar com o ensino 

médio nas IFETs se é ele que vem dando o diferencial na educação básica brasileira 

e conseqüentemente preparando melhor para os cursos técnicos?  

Considerando o que foi colocado pelos docentes da EAFB-PE, pode-se 

afirmar que, sem base na base, o ensino técnico ficou sacrificado. Na EAFB-PE as 

conseqüências foram nefastas para o professor, que não podia trabalhar bem os 

conteúdos comprometendo assim o processo ensino-aprendizagem e 

conseqüentemente a qualidade do ensino; e para o aluno, que se sentindo perdido, 

sem o embasamento teórico necessário à compreensão dos assuntos, na primeira 

oportunidade acabava “evadindo-se”. 

 
Outro aspecto negativo também, é que os alunos  que fazem o curso 
técnico pós-médio, quando aparece qualquer outra atividade pra ele: 
um emprego ou até mesmo ele passa num curso superior, ele deixa a 
escola. A evasão é muito grande para os cursos técnicos pós-médios 
por que qualquer empecílio que tiver ele vai e deixa o curso. Então, 
ele já tem o ensino médio, pintou um emprego, pintou uma aprovação 
no vestibular, apertou um pouquinho a escola, uma reprovação, esse 
aluno vai e deixa a escola”. (GESTOR 2) 
 
 

A falta de estrutura da escola para oferecer os cursos de Pós-médio, já 

destacada no capítulo anterior, também foi um fator destacado para o insucesso dos 

mesmos. 
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Foi um verdadeiro desastre, né? É não houve nenhuma estruturação 
da escola pra executar esses cursos, muito menos a verificação da 
qualificação do aluno. Então as experiências dos pós-médios aqui 
foram sinceramente desastrosas na minha opinião. A questão da infra-
estrutura, a dinâmica do curso que deveria ser dada né, porque o 
aluno já vinha do segundo grau então esperava-se uma parte técnica 
mais dinâmica, né? (...) Ruim, ruim... Eu acho que foi ruim pra imagem 
da escola, né, porque os cursos começaram a se caracterizar como 
cursos ruins, sem estrutura nenhuma de funcionamento 
(PROFESSOR 10). 

 

Como vimos, vários foram os pontos de estrangulamento dos cursos pós-

médios, porém alguns aspectos foram destacados como positivos pelos gestores 1 e 

2, como por exemplo, a ampliação do atendimento à comunidade: aquelas pessoas 

com faixa etária avançada ou aqueles alunos que concluem o ensino médio e 

querem se qualificar profissionalmente. 

Esses argumentos se perdem e se enfraquecem à medida que a própria 

comunidade deixa de se interessar por esses cursos. O fato é que a experiência da 

EAFB-PE no concernente aos cursos pós-médios foi catastrófica. Os cursos de 

Agroindústria e Agropecuária simplesmente deixaram de existir. Somente o curso 

pós-médio em Turismo se mantém até hoje, mas, mesmo assim, a cada ano diminui 

a demanda. 

Tendo em vista o fracasso dos pós-médios de agropecuária e agroindústria, 

mas ao mesmo tempo sem querer deixar de oferecer esse tipo de ensino, a escola 

encontrou uma saída: abrir vagas para alunos que já tivessem concluído o ensino 

médio, porém os alunos desse cursos assistiriam as aulas (parte técnica) juntamente 

com os alunos do curso concomitante. O pós-médio passou a ser na EAFB-PE uma 

condição de ingresso e não mais um curso com matriz curricular específica. Assim 

sendo, poderiam pagar módulos pela manhã e pela tarde podendo concluir mais 

rapidamente o curso. Na realidade poucos alunos entram nessa condição, pois 
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apesar do reduzido número de vagas que é oferecido - cerca de quinze – as 

mesmas não são nem preenchidas. 

A nosso ver, vários foram os fatores que determinaram o fracasso desses 

cursos: a cultura do ensino médio (de qualidade) nas IFETs foi um aspecto que 

influenciou, o fato de o ensino médio ser realizado em outro momento impedindo 

assim a integração curricular e com isso o fortalecimento do curso técnico, a falta de 

estrutura física e humana (docentes) para desenvolvimento dos cursos, mas 

sobretudo a falta de um ensino básico de qualidade, o que na maioria das vezes fez 

com que os alunos não acompanhassem o curso e se evadissem. 

 Com isto concluímos que o caminho trilhado pela EAFB-PE no que se refere à 

separação entre o ensino médio e o ensino profissional foi o “da contra-mão” pelas 

próprias condições dadas e estabelecidas. A escola vendo que a idéia da reforma, 

de manter as instituições federais somente com cursos técnicos retirando destas o 

ensino médio, não iria ter sustentabilidade - pela forma como foi determinada, pela 

falta de estrutura e de recursos e pela própria história dessas instituições no que 

tange ao ensino médio - procurou o caminho que se não garantisse a melhor 

qualidade do ensino, ao menos garantisse a sobrevivência da instituição. Esta foi a 

resposta possível às determinações da REP que autoritariamente impôs várias 

mudanças no ensino profissional sem, contudo, buscar antes compreender a 

realidade e a pluralidade educacional das IFETs. 

 

4.4 O ensino por competências 

Objetivamos agora identificar como o ensino por competências foi incorporado 

no cotidiano escolar, já que essa instituição foi uma das que na pesquisa realizada 

(capítulo 2) afirmou que a sua organização curricular está baseada no conceito de 
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competências. Salientamos que - apesar dessa afirmação, ou seja, que o currículo 

na EAFB-PE está organizado sob a lógica das competências – um dos nossos 

pressupostos iniciais nesse estudo era o de que na prática pedagógica as 

competências não haviam se materializado. 

No nosso entendimento a reforma objetivou adequar a formação profissional 

aos interesses e lógicas do mercado de trabalho, pois como destacado no discurso 

corrente, exige-se um novo tipo de trabalhador, diferente daquele da produção 

fordista: limitado, fragmentado, parcial. 

Ele deve ser flexível o suficiente para ocupar vários postos de trabalho. O 

trabalhador do presente e do futuro não deve ter uma visão de partes do processo 

produtivo, mas, do processo como um todo. Deve ter condições de gerenciar, de 

conceber, de trabalhar em equipe, de solucionar problemas, de raciocinar 

criticamente, de ter autonomia intelectual... ele deve ser competente. 

Com a substituição do fordismo pela acumulação flexível, segundo Ramos, 

 
Passam a ser valorizados os conteúdos reais do trabalho, 
principalmente aqueles que transcendem ao prescrito e às 
qualidades dos indivíduos, expressas pelo conjunto de saberes e de 
saber-fazer realmente colocado em prática, incluindo, para além das 
aquisições de formação, seus atributos pessoais, as potencialidades, 
os desejos, os valores (2001, p. 53). 

 

Para Bruno (2002), ao se falar muito em competências, na esfera do trabalho 

pretende-se superar limites inscritos no termo qualificação55. Ela explica que da 

mesma forma em que houve um deslocamento do termo qualificação na perspectiva 

fordista, para o termo competências na perspectiva da acumulação flexível, houve 

também um deslocamento do elemento a ser explorado pelo sistema capitalista. 

 

                                                 
55 Sobre qualificação e competência, ver Ramos, 2001. 
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O elemento central das mudanças na organização do trabalho e 
portanto, nas formas de exploração ocorridas nas duas últimas 
décadas é o deslocamento do foco da exploração do componente 
físico-muscular da capacidade de trabalho, para o seu componente 
intelectual. Este deslocamento implicou não apenas mudanças 
significativas na organização do processo de trabalho, como também 
em novas formas de disciplina e de controle da força de trabalho. 
Sendo o cérebro do trabalhador, ou seja, a sua capacidade de 
raciocínio e a sua estrutura psíquica, o elemento a ser explorado, as 
técnicas de controle e disciplina convencionais que incidiam 
primordialmente sobre o corpo do trabalhador são substituídas por 
novas técnicas que incidem diretamente sobre a sua subjetividade 
(...) (2002, p. 369). 

  

 Ou seja, nesse deslocamento do paradigma da qualificação para o paradigma 

da competência, até a subjetividade do trabalhador está comprometida e explorada. 

Segundo Roggero (apud CORDEIRO, 2004) a valorização da subjetividade no 

contexto atual nada mais é que um “engodo”. 

 
Ao tornar-se extensão da empresa e incorporar as características 
voltadas às estratégias mercadológicas de distribuição de 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. 218). 

  

Na esfera educativa o deslocamento se fez dos saberes à competência. O 

conceito de competências invadiu a cultura educacional contemporânea e no Brasil 

foi um viés que perpassou toda a reforma educacional brasileira transformando-se 

no eixo ordenador das relações formativas. Sendo um termo abrangente, se adeqüa 

a todos os níveis e modalidades de ensino, porém é no ensino profissional que se 

faz mais fortemente presente. 

A mudança, então, deveria se dar principalmente no que se refere à ênfase  

em um ensino baseado na ação e na execução. Segundo Tanguy  e Ropé (apud 

DESAULNIERS, 1998), 
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(...) a competência é inseparável da ação, e os resultados teóricos 
e/ou técnicos são utilizados de acordo com a capacidade de executar 
as decisões que ela (a ação) sugere. Ou seja, competência é a 
capacidade para resolver um problema em uma situação dada, o que 
significa dizer que a mensuração desse processo baseia-se 
essencialmente nos resultados, implicando um refinamento dos 
mecanismos e instrumentos utilizados na sua respectiva avaliação 
(p. 08). 

 

Nos documentos que balizaram a Reforma da Educação Profissional na 

década de 90 vários são os destaques sobre competências. Vejamos no Parecer Nº 

16/99: 

 
As características atuais do setor produtivo tornam cada vez mais 
tênues as fronteiras entre práticas profissionais. Um técnico precisa 
ter competências para transitar com maior desenvoltura e atender às 
várias demandas de uma área profissional, não se restringindo a 
uma habilitação vinculada especificamente a um posto de trabalho 
(...) (BRASIL, CNE/CEB, p. 112) 
 
O mundo do trabalho está se alterando contínua e profundamente, 
pressupondo a superação das qualificações restritas às exigências 
de postos delimitados, o que determina a emergência de um novo 
modelo de educação centrado em competências por área (BRASIL, 
CNE/CEB, p. 113) 
 
Para efeitos desse Parecer, entende-se por competência profissional 
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. 
(BRASIL, CNE/CEB, p. 125) 

 

 Assim sendo, com a reforma educacional, o ensino profissional passou a ter 

uma nova forma organizacional e pedagógica. A idéia era de se instituir e formalizar 

uma nova pedagogia: a pedagogia das competências. Segundo Ropé e Tanguy  

(1997, p. 20), 

 
O termo pedagogia é aqui compreendido no sentido amplo de uma 
atividade social que engloba a seleção de saberes a serem 
transmitidos pela escola, sua organização, sua distribuição numa 
instituição diferenciada e hierarquizada, sua transmissão por agentes 
especializados e sua avaliação por métodos apropriados.  
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No entanto, a cultura educacional brasileira se ressentiu dessas mudanças 

principalmente pela forma como ela ocorreu. O conceito de competências foi imposto 

à educação brasileira como um “golpe”. De repente as escolas e os docentes teriam 

que se adequar, se adaptar ao modelo das competências sem, no entanto, terem o 

mínimo conhecimento do que significava e de como mudar toda uma prática 

profissional “do dia para a noite”. Como todo “golpe” é mesmo um golpe, não houve 

tempo nem espaço para uma reação imediata. Estava na Lei! Tinha que ser 

cumprido! 

Na pesquisa apresentada no capítulo 2, observou-se que a EAFB-PE é uma 

das instituições que tem seu currículo organizado por competências, embora nem 

todos os docentes avaliem por competências. Retomando uma questão já colocada 

anteriormente, ressaltamos o fato de os currículos da maioria das instituições de 

ensino profissional estarem organizados por competências não implica que estas 

escolas tenham uma prática baseada na pedagogia das competências. Da estrutura 

curricular documental até o sistema de avaliação há uma grande distância.  

O aspecto central que deveria orientar as mudanças na prática do docente 

seria o ensino por competências. Este necessariamente deveria estar articulado 

com a modulação e com os outros conceitos da reforma: a contextualização, a 

interdisciplinaridade, pedagogia de projetos. Juntos esses conceitos deveriam 

promover uma “revolução no ensino”. 

  No nosso caso em questão, o da EAFB-PE, essa revolução não ocorreu. Não 

houve como o esperado, uma mudança efetiva na prática pedagógica em função 

do que foi pregado pela REP. Isto é afirmado pela maioria dos sujeitos 

entrevistados na EAFB-PE. Estes continuaram a desenvolver basicamente o 

mesmo trabalho que desenvolviam até a REP.  
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A escola tentou avançar no que se refere a projetos e interdisciplinaridade, 

mas outros fatores influenciaram para que não houvesse continuidade. 

Selecionamos dentre as falas, a de um gestor e a de um coordenador representando 

o pensamento da maioria dos sujeitos quanto à não mudança. 

 
Bem, o professorado da nossa escola, ele não mudou muito a prática, 
certo? Ele continuou ainda com a pedagogia muito tradicional, certo? 
Avaliando conteúdos . A avaliação ainda em cima do tradicional. A 
ministração das aulas ... tivemos alguns avanços: tentamos fazer 
alguns trabalhos com a educação profissional através da pedagogia 
de projetos, mas esse processo hoje ele não ocorre como a gente 
pensou no começo... tentou-se fazer...houve algumas ações com 
aspectos positivos mas devido a ter muitos módulos, muitas 
competências a serem exigidas, né isso? O professorado, ele 
continuou ainda a fazer o tradicional né... não houve muita mudança 
não com relação a isso (GESTOR 2) 
 

Eu acho que são os professores... que não mudaram. O ensino 
mudou, tudo mudou e ele continua da mesma forma que eles vinham 
ministrando as aulas. Eu acho que eles não pararam pra dizer: - não, 
a coisa ta mudando e a gente tem que avaliar de forma diferente (...) 
(COORDENADOR 1) 
 

 O docente abaixo afirma que o problema está na formação que os 

professores tiveram, diferenciada dessa nova proposta. E que para uma mudança 

era necessário um trabalho com os professores de forma adequada, que conforme 

vimos no capítulo 3, não houve. 

 

Não. Não conseguiu implementá-la. Uma das razões é a formação de 
cada professor, que não está habituado a trabalhar nesse sistema e 
outra é a própria capacitação que não houve, de forma adequada em 
cima disso não é? Muita gente tem dificuldade até de fazer os planos 
de ensino de trabalho por competência (...) (PROFESSOR 10) 

  

De fato, o professor sozinho, tendo em vista o tipo de formação inicial que 

recebeu, não teria condições de reformular todo um processo pedagógico. Segundo 

Ramos (2001, p. 33), é um requerimento muito complexo posto aos docentes. Para 

essa autora,  
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O desafio pedagógico passa a ser, então, a construção de modos de 
formação que permitam a construção do novo profissionalismo, 
implicando o desenvolvimento de todas as dimensões da 
competência, em particular dos esquemas cognitivos e sócio-afetivos 
aos quais os sujeitos recorrem no enfrentamento das diversas 
situações de trabalho ou de não-trabalho. 

 

Os sujeitos abaixo são da opinião que a escola não conseguiu instituir o 

ensino por competências na prática do professor e confirmam o que abordamos 

anteriormente quanto ao fato de as competências estarem postas somente a nível 

teórico, documental, como uma “reforma de papel”. Há um planejamento, há a 

intenção, mas falta um maior esclarecimento. 

 
Eu acho que não conseguiu. Conseguiu teoricamente, todos os cursos 
aqui tem as suas competências básicas. Mas nenhum professor 
trabalha em função das competências, que o ... quer dizer que eu 
acredito, né ? Porque que nenhum professor trabalha eu preciso estar 
em sala de aula... mas pelas experiências, pelos depoimentos.. 
nenhum professor trabalha em função das competências que a 
disciplina dele tem que desenvolver pra aquele perfil profissional. 
Porque a proposta era essa: você elencar um conjunto de 
competências, cada professor ia ver ali o que sua disciplina, né, aonde 
é que a sua disciplina contribuiria pra formação daquela competência 
e ia trabalhar em sala de aula aquilo ali. Mas o que eu percebo, pelo 
menos no meu curso é, tem as competências do curso? Tem. Eu 
tenho a preocupação de dar no começo do ano pra cada professor? 
Tenho. Se ele tem a preocupação de ler, aí eu já não sei, né? Mas o 
que eu vejo é o desenvolvimento da disciplina como acontecia, do 
mesmo jeito: os conteúdos têm que ser dados... ta entendendo? A 
avaliação dentro dos mesmos padrões... (COORDENADOR 2) 

 

Veja, eu acho que não conseguiu, né? Intenção de implementar teve 
muita. Agora falta maior esclarecimento, certo? Maior engajamento. 
Apesar das reuniões e dos vários encontros que houve, eu acredito 
que a coisa não ficou muito bem esclarecida a ponto que, a partir dali, 
saindo dali, mesmo vendo no papel, por falta de engajamento, por 
falta de entrosamento talvez, eu não sei.. fatores aí são diversos, 
faltou... ficou ali só no papel. A partir dali cada um contin uou com 
a sua prática , como já vinha realmente exercitando. Eu acredito que 
não conseguiu implementar não.(...) (PROFESSOR 7). 
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 Outras pesquisas mostram que essa não é uma realidade só da EAFB-PE. 

Oliveira, M. (2002), numa investigação no CEFET-MG tendo em vista dúvidas acerca 

da capacidade da noção de competência garantir ou não uma maior aproximação 

entre o discurso legal e a sala de aula dos cursos técnicos, registrou que existe uma 

não familiaridade com as discussões a respeito do tema; que há uma necessidade 

de formação de professores e da comunidade escolar para lidar com as questões; 

que é uma questão que ainda não faz parte do cotidiano do professor. Segundo ela, 

“aqui o que parece mais claro é que a noção de competência é tratada mais no 

plano formal da elaboração dos Planos de Ensino e Grades Curriculares e não no 

plano real da sala de aula (...)” (p. 296). 

 A reação dos docentes da EAFB-PE com relação às mudanças e à instituição 

do ensino por competências, segundo eles próprios, se alteraram entre 

acomodação, descaso e indiferença. Vários foram, no entanto, os motivos 

apontados pelos sujeitos da EAFB-PE com relação às reações: incerteza, medo, 

insegurança... 

 
De uma forma geral, eu acredito que ele, de uma forma vulgar, foi 
empurrando com a barriga, certo? Ele foi sabendo que estava tendo 
um processo de mudanças e tudo mais, mas particularmente 
continuou trabalhando talvez até da forma que ele trabalhava, talvez 
até ignorando saber dessas reformas e continuou seguindo seu 
trabalho normal. Eu acredito que continuou cada um bem senhor de si 
(PROFESSOR 7). 
 
Eu acho que com uma indiferença muito grande, de uma forma geral, 
de uma maneira geral com uma in-di-fe-ren-ça muito grande. Porque 
os profissionais continuaram desenvolvendo a mesma prática...(risos). 
Independentemente do que tava acontecendo, né, o professor achava 
que... pra ele, entrava na sala de aula, administrava os conteúdos 
programáticos, né? E  a cada término de unidade realizar um exercício 
e aquilo ser configurado como um elemento da avaliação e de 
promoção desses alunos (PROFESSOR 11). 
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 Oliveira (2004) após pesquisar sobre a formação docente no contexto das 

últimas reformas educacionais afirma que, sem serem dadas as devidas condições 

aos docentes, o sentimento real é de desamparo. 

 
O que temos observado em nossas pesquisas é que os 
trabalhadores docentes se sentem obrigados a responder às novas 
exigências pedagógicas e administrativas, contudo expressam 
sensação de insegurança e desamparo tanto do ponto de vista 
objetivo – faltam-lhes condições de trabalho adequadas – quanto do 
ponto de vista subjetivo (p. 1140). 

 

 A fala do coordenador abaixo explica como se deu esse processo na EAFB-

PE e em que resultou: no descrédito, na avacalhação total, na continuidade do que 

já vinha sendo feito. 

 
Primeiro a questão deles terem ficados assim, temerosos com relação 
ao seu futuro, com relação ao ensino médio. Primeiro esse. Segundo, 
a questão da confusão porque toda mudança ela desestabiliza né? 
Então você tava passeando num terreno seguro e aí veio uma 
mudança... e agora o terreno é aquele mas ninguém sabe que solo é, 
que, o que é que tem, qual a largura e tudo mais. Então vem a 
questão da desestablização profissional de você muitas vezes não 
saber pra onde correr, o que fazer, então tem essa questão também. 
E o momento final que eu vejo hoje, é de descrédito total e eles 
consideram que foi uma avacalhação total  da formação do aluno, 
ta entendendo?  Eu acho que não mudou nada. Porque se você for 
pra sala de aula, estão dando as mesmas aulas que davam. O 
professor de química entra na sala de aula e dá sua aula de química, 
o professor de física entra na sala e dá sua aula de física...Eu tenho a 
impressão que continua a mesma prática ta entendendo?” 
(COORDENADOR 2 – grifo nosso)) 

 

 Alguns acreditam que houve um tipo de rejeição às mudanças. Seja uma 

rejeição natural ao fato de ter que mudar toda uma prática profissional, seja uma 

rejeição intencional, de caráter político. 

 
Olhe, o que mais marcou foi principalmente... porque toda mudança 
existe uma rejeição, né? E o nosso corpo docente rejeitou muito essa 
mudança inicialmente e até hoje não se adaptou a essa mudança. 
Então é aquela rejeição inicial à mudança que o povo acha ruim e fica 
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sempre querendo fazer ao modo antigo né? E nunca como deve ser 
feito.” (PROFESSOR 6) 
 
Bem, eu acho que a escola tentou. Não é? Mas nós temos alguns 
professores tradicionais aqui, que talvez colocaram o pé na frente, 
mas não foi por falta de oportunidade porque a escola deu todas as 
capacitações. Eu acho que foi mais uma questão política, uma 
questão de política interna que alguns professores não colocaram em 
prática (...) (PROFESSOR 8) 

 

 Dois sujeitos além de afirmarem que não foi uma rejeição intencional 

destacam uma questão que parece ser comum nas escolas técnicas e agrotécnicas 

que é a falta das competências pedagógicas e mais ainda a falta de interesse em 

obtê-las pelos professores principalmente das disciplinas técnicas. Essa fala 

representa o que eles pensam. 

 
(...) Porque na minha opinião a reforma também ia se materializar por 
aí, pela prática do professor. E materializar pela prática do professor 
significaria mudar a prática do professor e mudar a prática do 
professor significa uma forma de estudos na área da pedagogia, na 
área de educação, que os professores rejeitam (...) e não é só aqui 
não, mas todo mundo detesta, né? Professores que não são da área 
de educação detestam essas discussões da pedagogia, do campo da 
educação. Eu acho que aí ta muito o entrave desse grupo não evoluir 
como deveria evoluir, do ensino não evoluir como deveria evoluir.(...) 
Eles têm competência da área de conhecimento, mas eles rejeitam ter 
a competência pedagógica e aí é caixão e vela preta você não ter 
essas discussões de avaliação, de ensino, de aprendizagem... de 
como é que se aprende, como é essa questão da interdisciplinaridade, 
de projeto, tudo que a gente, ne... que vê hoje na pedagogia, a gente 
não tem aqui na escola. (COORDENADOR 2) 

 
 

Ao nosso ver houve uma rejeição sim! Concordamos que não tenha sido 

intencional ou organizada. Mas, o fato dos docentes não saberem como fazer nem 

por onde ir com relação às competências fez com que eles se fechassem e 

“fingissem” que estavam trabalhando por competências. A resistência, embora não 

tenha se dado imediatamente, foi ocorrendo no decorrer do processo como uma 
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greve branca, no silêncio do cotidiano escolar. Torres (apud FONSECA, 2002) se 

referindo às reformas educacionais fala de “resistências” e afirma que 

 
é costume atribuir os fracassos ou dificuldades do processo de 
inovação às reações de professores(...) considera que, ao contrário 
dessa visão, a atitude de recusa diante de algumas inovações pode 
refletir a percepção realista de possíveis  riscos que acarretam, sem 
levar em conta as condições efetivas do trabalho dos mestres, nem 
as relações de poder estabelecidas na escola, enfim, as dimensões 
que compõem a cultura escolar. Neste caso, resistir a uma mudança 
significa preserva-se, dizer não à lógica gerencialista, ao 
conhecimento elaborado por especialistas alheios à escola (p. 149). 

 

 Um dos professores entrevistados chama atenção para o fato de que o 

trabalho por competências demanda um maior acompanhamento junto aos alunos 

individualmente e é como se a escola não visse isso. Como desenvolver um trabalho 

mais individualizado com o excessivo número de alunos nas salas de aula e a 

quantidade de horas-aulas de cada docente? 

Apesar do que foi colocado até então, dentre os sujeitos entrevistados, 

apenas dois professores afirmaram trabalhar por competência. No entanto, o 

trabalho que afirmaram desenvolver se referia a uma forma de avaliar diferente, 

baseados nas competências estabelecidas nos planos de curso, de ver o aluno de 

outra forma. Nota-se também, pelas falas abaixo, que o trabalho é isolado, eles 

baseados nas competências dos seus planos de curso trabalham as suas disciplinas 

sem, no entanto, haver uma articulação com as demais que compõem o módulo, o 

que contradiz a própria idéia de competência, da articulação, interdisciplinaridade. 

O ensino por competência é uma das coisas melhores que eu já vi 
acontecer, ela deixa você de uma forma mais solta pra poder avaliar o 
aluno quando a gente não tinha essa avaliação por competência, a 
gente apenas jogava os conteúdos e não tinha essa condição de 
avaliar o aluno. A gente não tinha muito tempo de avaliar quando não 
se trabalhava as competências. A gente formulava os conteúdos, 
fazendo algumas amarrações, levando em consideração alguns 
aspectos da região, da classe social e etc. Mas quando deu a 
condição de você avaliar por competência, creio eu que na nossa 
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escola teve um avanço. Teve um grande avanço a avaliação por 
competência. (PROFESSOR 3) 
 
 
 

 Queremos chamar atenção para o fato de que não basta mudar a forma de 

avaliar para afirmar que se está trabalhando, ensinando por competências. A 

avaliação seria a etapa final do processo de ensino. Nesse sentido há uma confusão 

e uma redução de um processo a uma simples etapa, ao desempenho, a “uma 

aprendizagem condutivista de desempenho atados a rotinas fixas e excessivamente 

reguladas” (RAMOS, 2001). Ou seja, não se pode avaliar por competência, se não 

se ensina por competência. Ramos explica: 

 
É importante, também, destacar que a competência é a condição do 
desempenho, sendo a primeira, o mecanismo subjacente ao 
segundo, que permite a integração de múltiplos conhecimentos e 
atos necessários à realização da ação. Observe-se que, nem se 
constata ou se avalia a competência somente através de resultados 
ou dos atos realizados, nem o desempenho se reduz 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. 
(2001, p. 02). 

  

 Em meio a tantas afirmações de que em geral a prática do professor da 

EAFB-PE não mudou, o sujeito abaixo afirma que houve “uma certa” mudança por 

parte de alguns docentes e que em alguns casos foi positiva, porém, em outros 

casos houve uma piora, porque o professor não tendo o domínio da competência se 

perdeu, quis voltar ao ensino anterior e terminou fazendo de qualquer jeito ou do 

jeito que achava melhor.    
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Houve uma mudança. Agora essa mudança também, pra alguns 
docentes a gente diz que essa mudança melhorou a aprendizagem do 
aluno, pra outros a gente poderia dizer que ficou no mesmo e até 
piorou a situação de aprendizagem dos alunos. Porque o professor 
nem sabe determinar mesmo o que é a competência e quer voltar ao 
ensino anterior e fazer de todo jeito e não é assim né? (PROFESSOR 
6) 

 

 Considerando o que foi colocado pelos que fazem a EAFB-PE no que tange 

ao ensino por competências podemos concluir que o mesmo é algo que não foi 

introduzido no pensamento pedagógico da instituição e conseqüentemente na 

prática docente.  

O conceito de competência não foi abstraído pela comunidade educacional, 

não está claro para os professores e por isto não está sendo executado, vivenciado. 

Cada professor está ensinando da forma que quer ou da forma que acha que deve 

ser sob o “escudo” da competência. O ensino por competência na EAFB-PE tem 

sido um ensino de fachada.   

Com isto questionamos: A organização curricular e o ensino por 

competências podem ser considerados uma realidade nas instituições de ensino 

profissional? 

Considerando o caso da EAFB-PE, somos levados a pensar que como a 

noção de competências está mal entendida e pela forma autoritária que foi 

implantada com a reforma, um quadro semelhante pode estar sendo apresentado 

em outras instituições de ensino. Ou seja, o ensino por competência, na sua 

dimensão mais ampla, configura-se apenas na forma documental. 



 149

4.5 O ensino modular na EAFB 

Por que os conceitos de competência e modulação foram tão “bem aceitos” 

pelas EAFs? O que fez com que esses fossem assimilados a ponto de se manterem 

na organização curricular das EAFs sete anos após a REP? 

Uma das respostas a esses questionamentos está no fato dos conceitos de 

competência e modulação terem surgido vinculados ao discurso do mercado de 

trabalho, das novas tecnologias, dos avanços científicos, enfim, ao discurso do 

desenvolvimento. Discurso esse “carregado de forte ideologização onde os 

interesses das empresas são mostrados como interesses dos trabalhadores” 

(MEC/SEMTEC/PROEP, 2003, p. 25). 

As instituições de ensino profissional foram consideradas estáticas pela forma 

como estavam organizadas. Carecia de mudanças estruturais nas escolas para elas 

acompanharem o avanço tecnológico e assim possibilitarem a formação de um novo 

tipo de trabalhador que respondesse às necessidades dessa nova realidade. Como 

os avanços tecnológicos têm sido de uma intensidade e rapidez cada vez mais 

crescentes, palavras como flexibilidade, rapidez, eficiência, velocidade da 

informação... ficaram “em voga” quando se falava principalmente em educação 

profissional. 

A modulação (ou modularização) então passou a ser o retrato mais fiel da 

flexibilidade no ensino técnico profissional. Segundo o Parecer Nº 17/97 

 
A modularização deverá proporcionar maior flexibilidade às 
instituições de educação profissional e, também, contribuir para a 
ampliação e agilização do atendimento às necessidades do mercado, 
dos trabalhadores e da sociedade. Os cursos, os programas e os 
currículos poderão ser estruturados e renovados segundo as 
emergentes e mutáveis demandas do mundo do trabalho (...)   
(BRASIL, CNE/CEB, p. 91). 
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Como principais vantagens da flexibilidade para a escola e para o aluno, o 

Parecer Nº 16/99 afirma que a mesma permite 

 
(...) agilizações da escola na proposição, atualização e incorporação 
de inovações, correção de rumos, adaptação às mudanças, 
buscando a contemporaneidade e a contextualização da educação 
profissional. A flexibilidade curricular atende igualmente à 
individualidade dos alunos, permitindo que estes construam 
itinerários próprios, segundo seus interesses e possibilidades, não só 
para fases circunscritas de sua profissionalização, mas também para 
que se insiram em processos de educação continuada, de permeio 
ou em alternância com fases de exercício profissional (BRASIL, 
CNE/CEB, p.127-128). 
 
 

 A modulação, no entanto, apesar de ser defendida nos documentos legais 

que impuseram a reforma do ensino, não se configurou como obrigatória. Isto se 

formos para o que está posto no artigo 8º do decreto Nº 2.208/97: “os currículos do 

ensino técnico serão estruturados em disciplinas, que poderão  ser agrupadas sob a 

forma de módulos” (BRASIL, 2001 – grifo nosso). Porém, Oliveira, M. chama 

atenção para o fato de que não é bem assim.  

 
(...) convém registrar o que, inicialmente, aparece como sugestão, 
acaba por se tornar uma imposição. A partir do Decreto, toda a 
orientação curricular oficial é feita em termos do ensino por módulos 
(2001, p. 291). 
 

 
 Como então deveria ser desenvolvido o trabalho por módulos? Qual a relação 

entre a modulação e as competências? Oliveira, M. responde que os módulos 

 
(...) são definidos como unidades pedagógicas autônomas e 
completas em si, relacionadas a etapas de formação, que, no 
conjunto, correspondem a uma habilitação profissional. Cada módulo 
desenvolve um conjunto de competências e habilidades, previstas na 
matriz de competências. Junto da organização curricular por 
módulos, propõe-se o desenvolvimento de projetos, como recurso 
integrador no desenvolvimento dos módulos, ao lado do correlato 
método de problemas, no ensino.(...) (2002, p. 291 – grifos no 
original) 
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 Assim sendo subentende-se que, para que o trabalho por módulos se efetive, 

faz-se necessário que exista de fato o trabalho por competências numa perspectiva 

interdisciplinar. 

 Os currículos das escolas de educação profissional foram reformatados 

autoritariamente: por competências e modulados. Essa seria uma outra resposta ao 

questionamento colocado no início dessa seção. A imposição fez com que as 

escolas se adequassem ao modelo posto, somente a nível documental. 

A introdução do sistema modular na EAFB-PE se deu a partir do ano 2000 

quando este veio a modificar toda a estrutura do ensino na escola. Até então o 

ensino na EAFB-PE correspondia ao sistema escola-fazenda56 onde os alunos 

aprendiam através da articulação teoria e prática, esta última sendo vivenciada nas 

Unidades Educativas de Produção (UEPs) na fazenda-escola. Os alunos passavam 

determinado tempo nesses setores acompanhando o processo de produção das 

criações e das culturas. A aprendizagem dos alunos se dava a partir de uma 

combinação entre: saber (teoria), fazer (prática), gerenciar (monitoria).  

Algumas críticas foram feitas a esse sistema principalmente no que tangia às 

tarefas repetitivas executadas pelos alunos nos momentos de atividades de rotina, 

na manutenção do setor. Essas críticas foram motivo para um repensar do ensino 

agrícola e do próprio sistema escola-fazenda. Assim, em 1994, o Conselho de 

Diretores das Escolas Agrotécnicas Federais encaminhou ao MEC de acordo com a 

Portaria Nº 291/94, uma Proposta de Reestruturação do Modelo Pedagógico do 

Ensino Agrícola na qual, dentre outras modificações, colocava o aluno como sujeito 

                                                 
56 O sistema escola-fazenda desenvolve habilidades e experiências indispensáveis à fixação dos 

conhecimentos adquiridos nas aulas teórico-práticas. O processo de educação-produção possibilita 
ao educando auto-realizar-se, aprofundando e ampliando o horizonte da compreensão das relações 
que se estabelecem a partir do processo produtivo. A essa metodologia de ensino aplica-se o 
princípio ‘aprender a fazer e fazer para aprender’, combatendo-se dicotomias que possam 
prejudicar o equilíbrio do trinômio educação-trabalho-produção (CONDAF, 1994, p. 17). 
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do processo ensino-aprendizagem retirando a condição de simplesmente “capital 

vivo”, “mão-de-obra produtiva” ou “fonte de receitas”; e ao mesmo tempo a proposta 

reafirmava como metodologia de ensino o sistema escola-fazenda.    

 

É fundamental a permanência do sistema escola-fazenda conforme 
preconiza o fundamento básico, devendo-se buscar a implementação 
de todo sistema e/ou realimentação do processo na prática escolar. É 
necessário a dinamização da atual estrutura, através de ações 
propostas nos Encontros Regionais das Escolas Agrotécnicas 
Federais, que prevêem o seu desenvolvimento de maneira que 
possibilite fazer do trabalho um aspecto integrante do processo 
ensino-aprendizagem, conciliando trabalho, educação e produção 
(CONDAF, 1994, p. 16). 

 

Independente de não analisarmos o conteúdo deste documento no momento, 

temos que reconhecer que havia uma discussão prévia dos rumos do ensino 

agrícola pelos que o fazem no cotidiano, já que participaram da elaboração dessa 

proposta um dirigente de escola de cada região do país e três representantes da 

SEMTEC. Essa iniciativa, porém, não logrou êxito pois a partir de 1997 a Reforma 

do Ensino Profissional, desconsiderando as discussões e propostas anteriormente 

realizadas, impôs o ensino por competências e a organização modular como 

orientadores da prática pedagógica. 

Analisar a introdução do sistema modular numa EAF requer que tenhamos 

esse mínimo de conhecimento prévio sobre o sistema escola-fazenda, já que houve 

a substituição do segundo pelo primeiro. E foi essa substituição, dentre os demais 

aspectos da reforma, que segundo os sujeitos entrevistados influenciaram mais 

fortemente na qualidade do ensino da EAFB-PE. 

Apesar de ser considerado pelos entrevistados em alguns aspectos como 

sendo positivo, o peso de carregar a extinção do sistema escola-fazenda fez do 

sistema modular o vilão de Reforma na EAFB. 
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Quanto aos aspectos positivos, dois sujeitos afirmam que a modulação foi 

positiva no sentido de possibilitar uma maior organização dos conteúdos a serem 

trabalhados bem como de haver uma maior flexibilidade para os alunos. Porém 

destacam como ponto negativo a redução da carga-horária para as aulas práticas. 

Destacamos a fala abaixo para representar a opinião desses sujeitos. 

 

(...) o aspecto positivo seria a gente poder aprofundar mais os 
conteúdos. A disciplina é divida em vários módulos e a gente 
aprofunda bem os conteúdos. Só que com a carga-horária reduzida a 
gente tira a aula de vivência pra gente poder satisfazer o conteúdo 
nesses módulos. Então por um lado aumentou a condição de teoria 
dos meninos... porque a gente aprofunda bem os conteúdos, cada 
conteúdo. Mas a prática, por conta da carga-horária já que a gente 
teve que dividir uma disciplina... a prática ela fica comprometida por 
que não sobra tempo, dentro dessa carga horária que a gente ta 
vivenciando. (PROFESSOR 2). 

 

Conforme vimos anteriormente, a flexibilidade é um aspecto defendido como 

sendo o “tchan” da reforma, pela sua possibilidade de qualificação e requalificação 

de alunos, de egressos e de trabalhadores. 

O gestor entrevistado aponta a flexibilidade como sendo um aspecto positivo, 

evidenciando que os alunos são os maiores beneficiados por poderem cursar um 

módulo independente do outro, mesmo no caso de reprovação. No entanto, na 

EAFB esse foi um fator insignificante visto que não houve essa demanda e o próprio 

Gestor reconhece esse fato. 

 
(...) a gente tem um detalhe interessante, é... desse tempo aqui que 
nós estamos desde a reforma, nenhum aluno, que não me falhe a 
memória, nenhum aluno ele veio pra poder se qualificar 
profissionalmente, buscar um módulo pra se qualificar. Sempre um 
aluno quis fazer o curso técnico aqui na escola, cursar todos os 
módulos e ter o certificado de técnico. Não teve nenhum aluno que 
queira fazer somente um módulo de qualificação profissional e receber 
esse certificado (GESTOR 2). 
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Se a questão da flexibilidade é apresentada como vantagem embora na 

prática não tenha funcionalidade, no mais, a modulação vem carregada de entraves 

que têm prejudicado a organização escolar e o ensino-aprendizagem. O Gestor 1 

afirma que esperava da modulação mais benefícios, no entanto os mesmos não se 

configuraram. Para ele não houve adaptação por parte dos alunos nem professores. 

 

A modulação na EAFB como já disse anteriormente... as mudanças, 
ela provocam choque e certamente ela provocou impacto aqui 
também. Após as adaptações essa modulação tem aperfeiçoado, mas 
ainda não acredito que atingiu o desejado. Se esperava que as 
mudanças advindas do sistema modular fossem melhor. Sendo que 
não se discute a questão do tempo, se ganha bastante tempo quando 
ensina por módulos mas em compensação ele aqui tem atrapalhado, 
a mudança de um módulo para o outro, o atrelamento não deu um 
resultado significativo até então pela total adaptação das partes 
envolvidas: professores e alunos (GESTOR 1) 

  

O coordenador abaixo não vê a modulação de forma positiva e afirma que a 

mesma provocou uma desorganização na escola, na secretaria escolar e no 

acompanhamento dos alunos. 

 

Eu acredito que aqui na escola, eu...eu...fazendo uma avaliação mais 
geral em função da disciplina que eu ensino, em função da 
experiência que eu tenho na minha disciplina. O que eu vejo outros 
colegas professores também das disciplinas moduladas falarem ... eu 
acredito que a gente não ta sendo muito feliz não. A gente não ta 
tendo qualidade. Ta uma... entre aspas... ta uma salada realmente a 
questão de secretaria, a questão do próprio aluno, da 
responsabilidade do próprio aluno, do interesse do próprio aluno de 
fazer essa...aproveitar essa modulação pra facilitar a vida dele. Ta 
sendo o contrário, às vezes até dificulta, até passa mais tempo aqui. 
Então não to vendo isso aí como muito positivo na nossa escola não 
(COORDENADOR 3) 

 

No que tange à aprendizagem, fica colocada a impossibilidade de que esta 

ocorra de forma satisfatória sem que haja mais aulas práticas. Isto por dois motivos. 

Primeiro porque com a reestruturação curricular a carga-horária total do curso foi 
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reduzida significativamente. Segundo porque quando foram estabelecidas as 

competências para cada módulo, o mesmo ficou sobrecarregado sobrando pouco 

tempo para as vivências práticas. Essa questão é colocada pelos docentes, e é de 

reconhecimento inclusive do responsável pela parte pedagógica da escola. 

 
(...) Um dos aspectos negativos que nós temos, com relação à 
modularização dos cursos, a gente observa mais na área de 
agropecuária da nossa escola... porque com a criação dos módulos, o 
que aconteceu?... é que a parte prática, a parte de acompanhamento 
na fazenda, do sistema escola-fazenda, ele ficou um pouco 
prejudicado, porque o aluno ele passou mais tempo a ter que cumprir 
aquelas competências do módulo. E a vivência diária, do dia-a-dia das 
UEPs, ela ficou um pouco prejudicada. Isso é notório, com reclamação 
de professores e de técnicos da nossa escola. Porque o aluno ta indo 
pouco pro campo. O fazer, né, o fazer diário do aluno é menos, já que 
ta modulado e no sistema anterior o aluno tinha mais tempo de passar 
nas UEPs e ter uma aprendizagem melhor com relação ao fazer 
diário, né, o dia-a-dia dele nas UEPs  (GESTOR 2) 

 

 Ocorreu que os módulos ficaram “inchados de competências” e com o intuito 

de se dar conta de toda a teoria, a parte prática ficou prejudicada. Na verdade o que 

houve foi um agrupamento de disciplinas, que para darem conta das competências 

se “incharam de conteúdos” que foram trabalhados teoricamente. Segundo Ramos, 

 
Considerando-se a cultura e o conhecimento acumulado pela escola 
e pelos professores, tende-se a organizar os conteúdos na forma 
disciplinar. Em conseqüência, os módulos acabam caracterizando-se 
por agrupamento de disciplinas afins ou, ainda, por uma forma 
conjugada de agrupamentos de disciplinas com projetos ou situação-
problema. A ausência de um marco curricular teoricamente 
consistente traz o risco de se estruturarem itinerários de formação 
ecléticos e desagregados que, nem bem transmitem conteúdos, nem 
bem desenvolvem competências (2002, p. 154). 
 
 

Se a separação entre o ensino médio e o ensino profissional já representou a 

fragmentação do conhecimento, a modulação na EFAB-PE significou a 

“fragmentação da fragmentação”. Isto considerando que os alunos que 

anteriormente no sistema escola-fazenda acompanhavam todo o processo, toda a 
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produção, seja nas culturas ou nas criações, passaram a ver esse processo 

fragmentado, por partes, pois os módulos foram curtos e rápidos. Essa foi de um 

modo geral a opinião de todos os entrevistados que trabalham com a parte técnica, 

com o ensino profissional. Elegemos as duas falas mais representativas nesse 

sentido para configurar a situação. 

 
Trouxe alguns prejuízos na aprendizagem porque alguns animais, 
algumas culturas que são explorados no chamado laboratório de 
práticas... o aluno passou um período do módulo que muitas vezes 
não viu bem o começo ou não viu o fim. Apenas recebeu informações, 
quer dizer ele não concluiu. Enquanto no sistema anteriormente eles 
passavam tinham uma vivência durante todo ano na mesma área, ele 
via o início de determinadas criações, de determinados projetos 
agrícolas e via o desenvolvimento e o final, a conclusão dele inclusive 
com cálculo dos resultados alcançados. Então isso fecharia o feed-
back do processo ensino-aprendizagem, o que no modulado em parte 
tem sido prejudicado. (GESTOR 1). 
 
O que eu não concordo com essa mudança é essa modulação 
principalmente na área de agricultura e zootecnia. Por quê?  Porque 
eu acho que o aluno que ta em agricultura, ele deve acompanhar uma 
cultura desde a sua fundação até colheita e comercialização. Isso 
realmente não acontece. Ou seja, tem turmas que plantam e não 
colhem. E tem turmas que colhem e não plantam, não fazem os tratos 
culturais necessários. Quer dizer, ele não vivencia a cultura, ele não 
vê o processo. Ele não vivencia a cultura desde a sua fundação até o 
final que é o beneficiamento e a comercialização (PROFESSOR 5). 

 

A ausência do aluno no campo e conseqüentemente sua influência na 

aprendizagem e na qualidade do técnico que a EFAB vem formando foram um fator 

de destaque nesse estudo, já que este aspecto foi inúmeras vezes acentuado. O 

que nos faz inferir que, de fato, a modulação e com ela a diminuição do tempo que o 

aluno passava nas atividades práticas contribuíram fortemente para uma baixa na 

qualidade do técnico da EAFB. Essa foi também a opinião generalizada dos sujeitos 

entrevistados, representada nas falas abaixo. 

 
(...) em termos de aprendizagem, acho que o nosso aluno ta 
aprendendo menos . Cresceu na quantidade, agora eu acho que na 
capacitação, eu acho que ela caiu um pouco. Eu acho que o nosso 
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aluno hoje, ele ta saindo com um conhecimento menor do que quando 
a situação era diferente e nós tínhamos menos alunos. Justamente 
porque não era módulo. (PROFESSOR 4 – grifo nosso) 

 
Em termos qualitativos  a gente observa que com a saída do 
funcionamento do sistema escola-fazenda nós temos observado que 
os nossos técnicos, eles têm... não estão tendo uma bo a 
qualificação profissional nessa área, na área profi ssional . Por 
conta do fazer do dia-a-dia. No sistema escola-fazenda o aluno 
dedicava-se mais ao “aprender a fazer e fazer para aprender”. Na 
reforma esse aprender a fazer  ele diminuiu muito e isso fez com que 
a aprendizagem do aluno ela ficasse menor.  (...) (GESTOR 2 – 
grifo nosso) 
 
 

 Concluímos essa seção afirmando que embora a organização curricular 

modular tenha se efetivado estruturalmente na EAFB-PE, pedagogicamente a 

mesma ficou sem sentido, haja vista que o trabalho por competências (trabalho por 

projetos, por problemas, interdisciplinaridade) o qual deveria na modulação ser o 

“motor” do processo ensino-aprendizagem, não se efetivou. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Realizamos este trabalho com o intuito de analisamos a reforma da educação 

profissional da década de 90 na EAFB-PE e identificarmos quais as implicações das 

mudanças instituídas pela mesma no ensino dessa instituição. 

O autoritarismo foi a marca registrada da referida reforma e na EAFB-PE não 

foi diferente em todo processo da implantação. As mudanças foram impostas sem no 

entanto serem dadas as devidas condições para sua execução. 

Na EAFB-PE, constatamos que a reforma da educação profissional, ao 

priorizar o quantitativo em detrimento do qualitativo, implicou na precarização  e na 

desqualificação do ensino.  

Vários foram os aspectos que contribuíram para essa condição: a ausência de 

financiamento específico para a implantação da reforma; a não contratação de 

recursos humanos (docentes) para atender às mudanças; a falta de capacitação 

(formação continuada) para os recursos humanos existentes; a separação entre o 

ensino médio e o profissional provocando a perda da identidade do ensino na 

instituição; a ênfase no ensino médio como condição de sobrevivência gerando com 

isto um certo descaso com o ensino profissional; a falta de estrutura na instituição 

para os cursos pós-médios; a substituição do sistema escola-fazenda pelo sistema 

modular; e a implantação do ensino por competências, que contribuiu para a 

desorganização e desestruturação do ensino. 

Concluímos com essa pesquisa que a reforma não foi efetivada na EAFB-PE 

tal qual se propunha: eliminar o ensino médio e “sacramentar” o ensino seqüencial 

(pós-médio). Também comprovamos, conforme pressupúnhamos, que  apesar de 
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documentalmente formalizado, não houve mudança na prática pedagógica em 

função da modulação e do ensino por competências, caracterizando assim uma 

“reforma de papel”. 

Avaliamos que a reforma da educação profissional da década de 90 foi 

danosa ao ensino profissional brasileiro, que carregava a marca da qualidade e da 

excelência em meio a uma educação pública deficitária. A mesma veio de fato 

renovar a dualidade educacional tão criticada pelos que defendem uma educação 

profissional de qualidade. Para a EAFB-PE, a reforma representou o percurso que 

vai de um passado glorioso a um presente decadente. Essa é avaliação dos que 

fazem o ensino da instituição, dos que vêem o ensino “por dentro”. Assim, o estudo 

na EAFB-PE revelou que por trás do grande espetáculo do “crescimento” da 

instituição no que se refere ao aumento do número de matrículas e de algumas 

instalações, nos bastidores, o que se apresenta é um crescente e evolutivo processo 

de desqualificação do ensino profissional. 

Porém, no percurso da nossa pesquisa, estudando a reforma da educação 

profissional da década de 90, nos deparamos com novos encaminhamentos e 

diretrizes que com certeza irão modificar os rumos da educação profissional 

brasileira. Assim sendo, nos sentimos no compromisso de fazer uma breve análise 

das mudanças e com isto deixar alguns subsídios para as pesquisas e análises 

posteriores sobre a educação profissional brasileira. 

 

Perspectivas para o ensino profissional . 

 Com o governo Lula a partir de 2003, abriram-se as oportunidades para novas 

discussões sobre os ensinos médio e técnico que terminaram por desembocar no 

Decreto 5.154/04. Esse decreto representou de um lado os interesses progressistas 



 161

e de outro os interesses dos conservadores. Porém, segundo Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2004, p. 4), ele deve ser reconhecido como um ganho político para os 

progressistas. 

 

O documento é fruto de um conjunto de disputas e, por isso mesmo, 
é um documento híbrido, com contradições que, para expressar a 
luta dos setores progressistas envolvidos, precisa ser compreendido 
nas disputas internas na sociedade, nos estados, nas escolas (...) Ou 
interpretamos o Decreto como um ganho político e, também, como 
sinalização de mudanças pelos que não querem se identificar com o 
status quo, ou será apropriado pelo conservadorismo, pelos 
interesses definidos pelo mercado. 

 
 

 O Decreto 5.154/04, portanto, de um lado cumpre a missão de abrir a 

possibilidade para reunificação entre o ensino técnico e o ensino médio quando 

permite a existência também do ensino integrado - neste caso, ganho dos 

progressistas. E por outro mantém também a realidade anterior – ganho dos 

conservadores - na qual coexistiam o ensino concomitante (ensino médio e 

profissional) e o ensino seqüencial (pós-médios).  

 A possibilidade de integração é avaliada pelos autores como um avanço. No 

entanto os próprios autores reconhecem que a mesma não representa efetivamente 

o ensino politécnico nos moldes que se defendeu até então. Eles afirmam que este 

decreto vem promover a retomada da caminhada que iniciou ainda nas discussões 

sobre a LDB, quando se defendia para a educação básica um tratamento unitário 

que abrangesse desde a educação infantil até o ensino médio e quando se afirmava 

a necessária vinculação da educação à prática social e o trabalho como princípio 

educativo. 

 Outras mudanças na educação profissional ocorreram após o Decreto 

5.151/94, dentre elas destacamos as mais significativas, que embora não possam 

ser analisadas nesse momento, merecem ser vislumbradas: 



 162

 O Pacto 57 pela Valorização da Educação Profissional e Tecnol ógica  

realizado em agosto de 2004, na segunda reunião do Fórum58 de Educação 

Profissional e Tecnológica. O documento é composto de cinco pontos que dizem 

respeito: 

1. a um novo ordenamento legal que assegure a profissionalização 
sustentável; 

2. ao fortalecimento das redes federal e estadual de educação 
profissional e tecnológica e a valorização de alunos e professores; 

3. a uma política de financiamento para modernizar e expandir o 
parque tecnológico e a infra-estrutura existente; 

4. a estruturação de um subsistema nacional de educação 
profissional e tecnológica que articule as redes existentes e 
vincule as demandas do processo produtivo à política de geração 
de emprego e renda; 

5. ao estabelecimento de uma parceria público-privada para 
aproveitar as experiências e projetos de sucesso e eliminar a 
sobreposição de ações (NOTÍCIAS SETEC Nº 57, 2004). 

 

 A idéia de uma Lei Orgânica para o Ensino Profissional  foi 

desencadeada a partir dos conteúdos e proposições contidos no Documento Base 

(MEC/SEMTEC/PROEP, 2003) e no Relatório Final (MEC/SEMTEC/PROEP, 2003) 

do Seminário Nacional de Educação Profissional59. Mesmo com alguns 

posicionamentos contra e alguns questionamentos, a idéia frutificou de forma que 

em novembro de 2004 três encontros foram realizados para discutir sobre o tema.  

                                                 
57 O pacto foi firmado pelo Ministro Tarso Genso, pelo secretário de Educação Profissional e 

Tecnológica, Antônio Ibañez Ruiz e pelos dirigentes dos seguintes conselhos: Nacional dos 
dirigentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CONCEFET); Nacional das Escolas 
Agrotécnicas Federais (CONEAF); dos diretores das Escolas técnicas vinculadas às universidades 
Federais (CONDETUF); além do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e 
Profissional (SINASEFE). 

58 O Fórum Nacional de Educação Profissional e Tecnológica foi criado em 04 de dezembro de 2003 
pela Portaria Ministerial Nº 3.621. É a instância de diálogo entre o Estado e a sociedade civil. De 
caráter articulador, consultivo e propositivo. Tem como finalidade assessorar o MEC na formulação 
e proposição de políticas públicas, estudos, programas e ações com vistas ao fortalecimento dessa 
modalidade da educação nacional e à promoção do desenvolvimento sócio-econômico e 
tecnológico em nível local, regional e nacional. 

59 Os conteúdos e proposições contidos no Documento Base (BRASIL, 2003) e no Relatório Final 
(BRASIL, 2003) do Seminário Nacional de Educação Profissional foram acolhidos e consolidados 
em um outro documento intitulado “Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica” 
(BRASIL/MEC/SEMTEC). 
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 Quanto ao investimento para a educação profissional, a situação é bastante 

promissora segundo as matérias veiculadas: existe uma Frente Parlamentar em 

Defesa da Educação Profissional que defende uma elevação dos recursos para esse 

ensino que vá de R$ 180 milhões em 2004, para R$ 214 milhões em 2005 para ser 

aplicado em custeio e investimento nas 141 escolas da rede federal de educação 

tecnológica (NOTÍCIAS SETEC Nº 68, 2004); a educação terá mais R$ 3,4 bilhões 

em 2005 e que no caso do ensino técnico, o PROEP será o principal beneficiado 

recebendo um aumento de 200% pois se em 2004 recebeu R$ 93 milhões, em 2005 

passará para R$ 193 milhões (INFORMATIVO MEC Nº 02, 2004); uma pesquisa 

encomendada pelo MEC constata que “dinheiro não é problema”, ocorre que o 

problema está na pulverização dos recursos que deverá ser solucionada com a 

concentração da organização e distribuição desses recursos em um único órgão que 

possa unificar todos os cursos e programas que estão fragmentados (REVISTA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 2004). 

 Numa breve análise dos pontos colocados acima, podemos concluir que a 

política educacional do governo Lula, no que se refere à educação profissional, 

conseguiu estabelecer alguns avanços, pelo menos para o início. Vemos que com 

relação à política educacional do governo anterior, de FHC, algumas rupturas 

ocorreram: está posta novamente a possibilidade de um ensino politécnico; abriu-se 

um espaço democrático na discussão das políticas educacionais; existe a 

probabilidade de um maior investimento para o ensino profissional. 

 No entanto, a caminhada está apenas começando. Outras definições estão 

por vir. Aprendemos com a própria história da educação profissional brasileira que o 

seu caminho nunca foi “de mão única”. Tem sido sempre um caminho de 

contradições, de lutas por interesses de grupos representados no poder ou não. 
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Faz-se necessário, então, que os setores progressistas estejam vigilantes e atuantes 

no momento da transição das propostas à prática, das políticas à realidade, pois é 

nesse espaço que a luta ocorre de fato e que as definições acontecem.  
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Anexo 1 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS NAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FE DERAIS 

 
QUESTIONÁRIOS – EAFs 

 
 NOME DA INSTITUIÇÃO: ________________________________ 

 
01- De acordo com os níveis de ensino da educação profissional, preencha as 

tabelas abaixo com os cursos oferecidos na instituição em 2004. 
______________________________________________________ 
Cursos Básicos Carga Horária 
  
  
  
 
 
Cursos Técnicos Carga Horária 
  
  
  
 
 
Cursos Tecnológicos Carga Horária 
  
  
  
 
 

02- De acordo com o tipo de matrícula no nível técnico da educação profissional, 
preencha a tabela abaixo com o número de matrícula na instituição em 2004. 

 
Cursos Técnicos Nº de matrícula 

Concomitância interna (técnico + médio na própria 
instituição)  

 

Concomitância externa (técnico + médio em outra 
instituição) 

 

Técnico (tendo concluído o médio)  
 
03- Em 2004 os cursos técnicos (pós-médios) são oferecidos a: (Pode assinalar 

mais de uma alternativa) 
( ) alunos que já concluíram o ensino médio 
( ) alunos que ainda estão cursando o ensino médio  

 
04- Em 2004 a instituição oferece o ensino médio: (Pode assinalar mais de uma 

alternativa) 
( ) independente (sozinho) 
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( ) concomitante 
( ) articulado. Como funciona? ___________________________________ 

 
05- Em 2004 quais cursos técnicos são modulados? 

( ) todos 
( ) alguns (especificar):______________________________________ 
( ) nenhum 
 

06- Em 2004 os cursos técnicos estão organizados por competências? 
( ) todos ( ) alguns ( ) nenhum 

 
07- Para os cursos organizados por competências, a avaliação é feita por 

competências? 
( ) sim ( ) não  

 
08- Preencha a tabela abaixo de acordo com a criação, extinção ou reformulação 

dos cursos na instituição após a Reforma da Educação Profissional. 
 

CURSOS BÁSICOS 
Criados após a Reforma Extintos após a Reforma Reformulados após a 

Reforma 
   
   
   

 
 

CURSOS TÉCNICOS 
Criados após a Reforma Extintos após a Reforma Reformulados após a 

Reforma 
   
   
   

 

 

CURSOS TECNOLÓGICOS 
Criados após a Reforma Extintos após a Reforma Reformulados após a 

Reforma 
   
   
   

 
09- Caso esta instituição não tenha se tornado CEFET, há algum movimento 

nesse sentido? Se possível detalhe esta informação. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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10- Após a Reforma houve alguma mudança no regime de internato? 
( ) sim ( ) não 
 
Caso positivo, especifique as mudanças introduzidas. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

11- Complete o quadro abaixo de acordo com o número de  matrículas:  
 

CURSOS / ANO 1997 2004 
ENSINO MÉDIO   

ENSINO TÉCNICO   
TECNOLÓGICO   

 
 

12 – Com o novo Decreto, o 5.154 de 23 de julho de 2004, que possibilita a 
existência também, dos cursos técnicos de nível médio integrados, na mesma 
instituição de ensino, com matrícula única, como esta instituição de ensino 
pretende se organizar a partir de 2005? 
 ( ) implantar o ensino integrado 
 ( ) não implantar o ensino integrado, pois a situação atual está dando conta da  
 realidade 
 ( ) nada ainda foi definido nesse sentido. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 
 NOME_________________________________________________________ 
 CARGO/FUNÇÃO_______________________________________________ 
 
 Data ___/___/___ 
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Anexo 2 
ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 
 
Cefetização  
 
1) A portaria do MEC nº 2267 de dez/97, estabelece as diretrizes para a elaboração 
do projeto institucional para a implantação dos novos CEFETs. Por que esta 
instituição não realizou nenhum movimento nesse sentido? 
 
Separação do ensino médio propedêutico do profissio nal 
 
1) O Decreto 2.208/97 estabeleceu a separação do ensino médio propedêutico do 

ensino profissional qual a sua opinião e qual a repercussão disto na EAFB - PE? 
2)  Como o professorado reagiu diante de tão profundas mudanças? 
3) Você acha que com a separação em questão a EAFB – PE passou a atrair sua 

clientela específica e assim cumprir sua missão social? 
4) Com a separação do ensino médio e do técnico, gerou-se automaticamente um 

prolongamento na conclusão do ensino profissional. Como você vê este 
prolongamento para o aluno que precisa ingressar no mercado de trabalho o 
mais rápido possível para garantir sua sobrevivência e agora tem que esperar 
mais 2 a três anos para tal? 

 
 
Implementação dos cursos técnicos, tecnológicos 
 
5) Como se deu o processo de transferência dos cursos anteriormente técnicos de 

nível médio para pós-médio e quais a implicações desta mudança para o ensino 
e para a imagem da EAFB-PE na sociedade? 

6) Aumentou o nível de empregabilidade dos alunos egressos da EAFB-PE? 
7) O aligeiramento dos cursos devido à redução de carga-horária e o enfoque 

prático dos mesmos aproxima as instituições de educação profissional a centros 
de treinamento? Seria esta a missão da EP? 

8) Qual a função primordial da EP e como a EAFB-PE tem conseguido realizar este 
propósito? 

9) Considerando os desníveis na qualidade do nosso ensino médio oferecido por 
diferentes escolas, como isto tem afetado o rendimento dos alunos que 
ingressam nos cursos pós-médios? 

10) Quais os aspectos positivos e negativos na criação dos níveis pós-médio e 
tecnológico? 

 
Pesquisa de mercado 
 
11) Você concorda que a desvinculação entre o ensino propedêutico e o EP propicia 

melhores condições para a permanente revisão e atualização dos currículos?  
12) Como está a aceitação do aluno da EAFB-PE no mercado? 
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Cursos Modulares 
 
13) Como tem sido a experiência da organização dos currículos por módulos? 
14) Quanto à terminalidade dos cursos modulares, houve procura para realização de 

módulos independentes no sentido da qualificação ou requalificação profissional? 
15) A partir da experiência vivenciada, quais os aspectos positivos e negativos da 

modularização dos cursos? 
 
Gestão da Reforma 
 
16) Como tem sido administrada autonomia dada às IFETs para criação de cursos e 

ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico na EAFB-PE? 
17) Qual a sua avaliação da atual situação administrativa da EAFB-pE? 
18) Qual a maior repercussão da reforma na EAFB-PE em termos pedagógicos e 

administrativos? 
19) Que mecanismos a gestão da EAFB-PE tem criado para promover a 

transparência administrativa? 
20) Com a reforma, como se deu a tomada de decisão para a não redução do 

número de vagas para o ensino médio na EAFB-PE? 
21) Com a reforma, o perfil do aluno da EAFB – PE mudou ou não? 
 
Ensino por competências 
 
22) Com relação ao ensino por competência, em sua opinião o EAFB-PE conseguiu 

implementá-la ou não. Caso negativo, que razões você apontaria para tal? 
23) Como o professor da EAFB-PE tem assimilado o ensino por competências? Eles 

estão devidamente preparados para a nova cultura pregada pela reforma do 
ensino profissional? 

 
Ensino Médio 
 
24) Qual a sua avaliação da qualidade de ensino oferecido pelo EAFB-PE? 
25) Os professores do ensino médio passaram por treinamento adequado para 

adequar-se às novas características do mesmo? Explique. 
26) Como os princípios pedagógicos: “identidade, diversidade, autonomia, 

interdisciplinaridade e contextualização” estão sendo integrado na estruturação 
do currículo do Ensino Médio? 

27) Aluno do ensino médio da EAFB-PE está sendo preparado para o trabalho ou 
para o vestibular? 

28) Na EAFB o número de alunos para este ensino aumentou contrariando as 
determinações da Reforma. Nesse sentido como você vê a atuação da EAFB-
PE? 
 
Prática Pedagógica 

29) O que mudou na sua prática após a Reforma da Educação Profissional? 
30)  Na sua opinião o que mudou na prática dos docentes após a Reforma da 

Educação Profissional? 
31) Na sua opinião o que mudou na prática dos docentes após a Reforma da 

Educação Profissional? 
32) Como o ensino por competências como passou a se dar a relação teoria-prática? 
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Decreto 5.154/04 
 
33) O Decreto 5.154/04 veio permitir que além da estrutura existente (cursos técnicos 

concomitantes com o ens. Médio e cursos pós-médios), haja também a 
possibilidade de voltarem os cursos integrados para quem já concluiu o Ens. 
Fundamental, estes oferecidos na mesma escola, com mesma matrícula. Como 
você vê essa situação? 

34) Diante da possibilidade de voltar a serem oferecidos os cursos integrados 
juntamente com os cursos concomitantes e pós-médios, qual o caminho que 
você acha que a EAFB-PE deverá seguir? 

35) Com o novo Decreto as instituições deverão ampliar as cargas-horárias totais dos 
cursos técnicos de nível médio a fim de assegurar o cumprimento das finalidades 
estabelecidas para formação geral e as condições de preparação para o 
exercício de profissões técnicas. Qual a sua opinião? 

36) Segundo o Decreto 5.154/04 a organização do currículo poderá ser em etapas 
com terminalidade e saídas intermediárias, possibilitando a obtenção de 
certificados de qualificação para o trabalho. Essa possibilidade está associada à 
organização dos currículos por módulos. Como você vê a experiência da EAFB-
PE nesse sentido? 

 
 


