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O trabalho é primeiramente um processo entre homem e 

natureza, um processo em que o homem possibilita, regula 

e controla sua troca de substâncias com a natureza por 

meio de sua própria ação . 

Marx  
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RESUMO    

Este Estudo investiga as condições de empregabilidade dos egressos da Área de 

Construção Civil dos Cursos de Edificações e Construção de Edifícios, do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco. A área citada foi escolhida por ser a 

primeira do CEFET-PE a implantar seus cursos nos moldes da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Os referidos Cursos foram estruturados de acordo com 

resultados obtidos através de pesquisa de mercado, que apontou o setor com tendência 

de crescimento na cidade do Recife. A estrutura curricular foi desenhada após o advento 

da Reforma da Educação Profissional, ocorrido no final do ano de 1996 com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) que substituía a Lei nº 

5692/75. Como fontes de pesquisa foi analisada a Legislação correspondente a 

Educação Profissional e ampla bibliografia referente à Educação e Formação 

Profissional. .Dentro desse enfoque, esse estudo foi realizado com egressos dos Cursos 

mencionados acima, onde foi possível analisar a situação dos mesmos no que diz 

respeito à questão da empregabilidade. Foram utilizados três modelos de questionários: 

(1). Para os egressos fora do mercado de trabalho; (2). Para os egressos que estavam 

trabalhando fora da sua área de formação; (3). Para os egressos que estavam trabalhando 

em sua área de formação. Da análise dos depoimentos colhidos, verificaram-se detalhes 

relevantes valendo a pena destacar alguns como: os egressos entrevistados são 

geralmente satisfeitos com a formação recebida e aqueles que prosseguiram seus 

estudos nos cursos de graduação sentem-se mais bem preparados do que aqueles que 

não receberam formação profissional, ou seja, cursaram apenas o ensino médio. Esta 

pesquisa mostra que, apesar dos pontos negativos relativos à formação profissional, 

evidenciados através das entrevistas, fica constatado também que existe uma estreita 

relação entre a formação profissional e a empregabilidade, proporcionando ao egresso 

um melhor desempenho no curso superior, uma maior clareza no que diz respeito à 

escolha profissional e uma boa aprendizagem prática capaz de tornar o egresso da Área 

de Construção Civil empregável na área de sua respectiva formação ou fora dela.   
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ABSTRACT    

This Study investigates the conditions of empregabilidade of the exits of the Area of 

Building site in the Courses of Constructions and Construction of Buildings of the 

Federal Center of Technological Education of Pernambuco. The mentioned area was 

chosen by being the first of the CEFET-PE to implant their courses in the molds of the 

new Law of Guidelines and Bases of the National Education. Referred them Courses 

were mounted in agreement with results obtained through market research, that pointed 

the section with growth tendency in the city of Recife. The structure curricular was 

drawn after the coming of the Reform of the Professional Education, happened in the 

end of the year of 1996 with the Law of Guidelines and Bases of the National Education 

(Law no. 9394/96) that substituted the Law no. 5692/75.). As research sources were 

analyzed the corresponding Legislation the Professional Education and wide 

bibliography regarding the Education and Professional Formation. .Inside of that focus, 

that study was accomplished with exits of the Courses mentioned above, where it was 

possible to analyze the situation of the same ones in what says respect to the subject of 

the empregabilidade. Three models of questionnaires were used: (1). for the exits out of 

the job market. (2). for the exits that were working out of his/her formation area. (3). for 

the exits that were working in his/her formation area. Of the analysis of the picked 

depositions, they were verified among other particularities, some that are worthwhile to 

highlight: the exits interviewees are satisfied usually with the received formation and 

those that their studies continued in the degree courses feel better prepared than those 

that didn't receive professional formation, in other words, they just studied the medium 

teaching.       
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INTRODUÇÃO     

Nos últimos anos, assistimos a uma verdadeira revolução nos mercados de 

trabalho, cuja evolução fez modificar substancialmente as políticas de educação e 

formação voltadas para o trabalhador. O processo de globalização da economia, as 

transformações tecnológicas e as novas formas de organização do trabalho exigem dos 

trabalhadores, além das capacidades específicas requeridas por uma ocupação, níveis 

cada vez mais altos de educação, de interação no trabalho em equipe e de se comunicar 

bem no ambiente laboral, sempre em contínua mudança.  

Os novos modelos de organização do trabalho, conhecidos por diferentes 

denominações, como produção ajustada, de alto rendimento, just in time, se baseiam 

principalmente no critério de que o incremento da qualidade, produtividade e 

flexibilidade pode-se obter mediante a utilização mais eficaz da força de trabalho. As 

novas formas de organização do trabalho valorizam uma maior participação dos 

trabalhadores no processo de decisão, se baseiam no trabalho em equipe e na 

rotatividade entre postos, além de estimular a formação recíproca entre aqueles que 

desempenham suas habilidades produtivas.  

Uma das características mais marcantes hoje no mundo do trabalho é a grande 

mobilidade profissional, ou seja, a possibilidade de que os trabalhadores mudem de 

emprego, não só passando de uma para outra empresa, mas também de desempenhando 

diferentes ocupações dentro de uma grande família ocupacional, condição para a 

empregabilidade. Dessa forma, quanto mais eclética for a formação do trabalhador, 

maiores serão as chances de inserir-se e manter-se no mercado de trabalho.  

Os Sistemas de Educação Profissional necessitam introduzir ajustes constantes 

em seus programas de ensino com a finalidade de preparar profissionais com 

conhecimentos, habilidades e atitudes, capazes de resolver problemas e também 

qualificados para colaborar nas tarefas inerentes à sua ocupação.     
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Quadro Teórico    

Com a invenção da máquina a vapor, criada por James Watt em 1776 e sua 

aplicação na indústria, foi introduzida no mundo uma nova filosofia de trabalho, 

modificando a estrutura social e comercial da época e ocasionando profundas e rápidas 

mudanças na economia, na política e na sociedade. Com ela, deu-se o início da 

Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e posteriormente se espalhou por todo 

o mundo. 

A Revolução Industrial ficou marcada por dois períodos distintos: o da 1ª 

Revolução Industrial (1780 a 1860), conhecida como revolução do carvão e do ferro; o 

da 2ª Revolução Industrial (1860 a 1914) ou revolução do aço e da eletricidade.  

A primeira Revolução Industrial, apresentou quatro fases: 

1ª fase

  

A mecanização da indústria e da agricultura, nos fins do século XVIII, com o 

aparecimento da máquina de fiar (inventada pelo inglês Hargreaves, em 1767), do tear 

hidráulico (inventado por Arkwright, em 1769), do tear mecânico (por Cartwright, em 

1785), do descaroçador de algodão (por Whitney, em 1792). 

2ª fase

  

A aplicação da força-motriz na indústria. A força elástica do vapor descoberta 

por Dénis Papin, no século XVII, ficou sem aplicação até 1776, quando Watt inventou a 

máquina a vapor. Com isso, iniciaram-se as grandes transformações nas oficinas, que se 

converteram em fábricas, nos transportes, nas comunicações e na agricultura. 

3ª fase

  

O desenvolvimento do sistema fabril. O artesão e a sua pequena oficina 

desapareceram para dar lugar ao operário, às fábricas e às usinas. Surgiram novas 

indústrias substituindo a atividade rural. A migração do homem do campo para as 

proximidades das fábricas provocou o crescimento das populações urbanas. 

4ª fase

  

Um espetacular aceleramento dos transportes e das comunicações. A 

navegação a vapor surgiu com Robert Fulton (1807), nos Estados Unidos, e logo depois 

as rodas propulsoras foram substituídas por hélices. A locomotiva a vapor foi 

aperfeiçoada por Stephenson, surgindo a primeira estrada de ferro na Inglaterra (1825) 

e, quatro anos depois nos Estados Unidos (1829). Outros meios de comunicação 
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apareceram rapidamente. Morse inventou o telégrafo elétrico (1835), surgiu o selo 

postal na Inglaterra (1840) e Graham Bell inventou o telefone (1876).  

Esses aspectos marcam um controle capitalista sobre quase todos os ramos da 

atividade econômica.  

A 2ª Revolução Industrial foi determinada por três acontecimentos importantes: 

(i) desenvolvimento de novo processo de fabricação de aço (1856); 

(ii) aperfeiçoamento do dínamo que marcou o início do uso da eletricidade 

na indústria; 

(iii) invenção do motor de combustão interna (1873) por Daimler. 

Com isso, os trabalhadores vieram do campo para as cidades, os artesãos e suas 

pequenas oficinas desaparecem para dar lugar aos operários e às fabricas, surgindo, 

dessa forma, o emprego, condição dada ao trabalhador de torná-lo vinculado à empresa 

e com direito a salário. Posteriormente, o modelo de Taylor e Ford introduziu a linha de 

montagem nas empresas.  

Taylor, em seus primeiros estudos, entrou em contato direto com os problemas 

sociais e empresariais decorrentes da Revolução Industrial, pois, naquela época, era 

usado o sistema de pagamento por peça ou por tarefa. Os patrões procuravam ganhar o 

máximo na hora de fixar o preço da tarefa e os operários, por sua vez, reduziam a um 

terço o ritmo de produção das máquinas, procurando, assim, contrabalançar o 

pagamento por peça, determinado pelos patrões. Desse modo, Taylor começou a 

verificar o problema da produção nos seus mínimos detalhes, pois não podia 

decepcionar os seus patrões, graças ao seu progresso na companhia, nem decepcionar 

seus colegas de trabalho, que desejavam que o então chefe de oficina não fosse duro 

com eles no planejamento do trabalho por peça.  

O Trabalho de Taylor foi iniciado com as suas experiências e estudos pelo 

trabalho do operário e, mais tarde, generalizou as suas conclusões para a Administração 

Geral. Sua teoria seguiu um caminho de baixo para cima e das partes para o todo.  

Até 1889, ficou em Midvale, onde iniciara suas experiências, que o tornariam 

famoso, quando entrou para a Bethlehem Steel Works, a fim de tentar aplicar as suas 

conclusões, apesar da enorme resistência às suas idéias.  

Taylor, em seu primeiro período, publicou em 1903 o livro Shop Management 

(Administração de Oficinas), através do qual enfatiza as técnicas de racionalização do 

trabalho do operário, por meio do Estudo de Tempos e Movimentos (Motion-time 

Study). Taylor começou, junto com os operários, no nível de execução, realizando um 
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paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, decompondo os seus 

movimentos e processos de trabalho, aperfeiçoando-os e racionalizando-os 

gradativamente. Verificou que o operário médio produzia muito menos do que deveria 

ser produzido. 

Quando Taylor concluiu que a racionalização do trabalho operário deveria ser 

logicamente acompanhada de uma estruturação geral da empresa, que tornasse coerente 

a aplicação dos seus princípios, desenvolveu os seus estudos sobre a Administração 

geral, a que denominou Administração Científica, sem deixar, contudo, sua preocupação 

com relação à tarefa do operário.  

Para Taylor, a implantação da Administração Científica não deve ser brusca e 

sim gradual, obedecendo a um certo período de tempo, evitando descontentamento por 

parte dos empregados e prejuízo aos patrões. É necessário um período de quatro a cinco 

anos para se obter um progresso efetivo. 

Taylor tinha uma atitude pessimista a respeito da natureza humana, já que 

considerava o operário como irresponsável, vadio e negligente. Ele se preocupou em 

criar um sistema educativo baseado na intensificação do ritmo de trabalho em busca da 

eficiência empresarial e, em um nível mais amplo, ressaltando a enorme perda que o 

país vinha sofrendo com a ineficiência dos operários em quase todos os atos diários. 

Quanto à organização racional do trabalho, Taylor verificou que, em todos os 

ofícios, os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da 

observação dos companheiros. Notou que isso levava a diferentes maneiras e métodos 

para fazer a mesma tarefa, em cada ofício, e uma grande variedade de instrumentos e 

ferramentas diferentes em cada operação. Como, entre os diferentes métodos e 

instrumentos usados em cada trabalho, há sempre um método mais rápido e um 

instrumento mais adequado que os demais, esses métodos e instrumentos melhores 

podem ser encontrados e aperfeiçoados por meio de uma análise científica e um acurado 

estudo de tempos e movimentos, em vez de ficar a critério de cada operário. Essa 

tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos em 

todos os ofícios recebeu o nome de Organização Racional do Trabalho  

Taylor via o operário carente de capacidade, de formação e sem meios para 

analisar cientificamente o seu trabalho e estabelecer racionalmente qual o método ou 

processo seria mais eficiente. Geralmente, o supervisor comum deixava a critério de 

cada operário a escolha do método ou processo para executar seu trabalho, com a 

finalidade de encorajar sua iniciativa. 
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Taylor e seus seguidores desenvolvem planos de incentivos salariais e de 

prêmios de produção. A idéia era a de que a remuneração baseada no tempo, não 

estimulava ninguém a trabalhar mais e deveria ser substituída por remuneração 

vinculada à produção de cada operário. Assim, o operário que produzisse pouco 

ganharia pouco e o que produzisse muito, ganharia na proporção de sua produção. 

Entretanto, fazia-se necessário um estímulo salarial que fizesse com que os operários 

trabalhassem de acordo com o tempo padrão, ou, se possível, o ultrapassassem. Isto 

requereria um incentivo salarial, ou seja, uma gratificação.  

Através do plano de incentivo salarial, Taylor procurava conciliar os interesses 

da empresa em obter um custo de produção cada vez mais reduzido e, 

conseqüentemente, maior produtividade e maior rendimento, com os interesses dos 

operários em obter salários mais elevados. Essa identidade de interesses de patrões e 

empregados, quanto à participação nos ganhos proporcionados pela Administração 

Científica, levou Taylor a julgar que, aquilo era bom para a empresa, era bom para o 

empregado. Concluiu que, quanto maior fosse a eficiência, maior seria o lucro, e isso 

era igualmente bom para os empregadores e empregados, pois, quanto maior fosse a 

produção, maiores seriam os salários. A implantação da Administração Científica levou 

o operário americano a ser um dos mais bem pagos do mundo industrializado e detentor 

de elevado padrão de vida, graças aos seus salários. Contudo, esse operário de bom 

salário e de bom padrão de vida teve de suportar durante longas décadas o seu trabalho 

simples, repetitivo, padronizado, robotizado.  

Taylor e seus seguidores verificaram que a eficiência depende não somente do 

método de trabalho e do incentivo salarial, mas também de um conjunto de condições 

que garantam o bem-estar físico do trabalhador e diminuam a fadiga.  

O taylorismo realmente demonstrou que a maneira espontânea com que os 

trabalhadores executam suas tarefas não era a menos fatigante, nem a mais econômica 

do ponto de vista do tempo, e nem a mais segura. O taylorismo propunha diminuir ao 

máximo o número de atribuições de cada indivíduo, bem como especializar as 

atribuições de cada chefe, dando-lhe uma margem de atribuições estreitamente definida. 

Isto é a negação da necessidade de aprender a situação total em cada nível.  

A Administração Científica refere-se ao homem como o empregado tomado 

individualmente, ignorando que o trabalhador é um ser humano e social. A partir de sua 

concepção negativista do homem em que os indivíduos são preguiçosos e ineficientes 

 

Taylor enfatiza o papel monocromático do administrador: A industrialização extensiva 
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inerente ao esquema de Taylor implica a proliferação do trabalho desqualificado que 

coexiste com a estrutura administrativa monocromática, alienante, onde a principal 

virtude é a obediência à ordem. 

Existe uma crítica muito comum a Taylor, pioneiro da Administração Científica 

em basear seu sistema, visando à produtividade industrial, num princípio que 

individualizou cada operário em termos de suas relações com seus instrumentos de 

trabalho, seus companheiros e seus superiores, quando nenhum resultado de recentes 

pesquisas no terreno social-psicológico é mais impressionante do que uma unanimidade 

de opinião quanto à importância do pequeno grupo informal.  

Taylor preocupou-se em aumentar o ritmo de trabalho de operários que 

executavam tarefas pesadas e não qualificadas 

 

como o trabalho com a pá, o de 

fundição, o de pedreiro, valorizando apenas a fadiga muscular e ignorando um tipo de 

fadiga mais sutil, a nervosa. A fadiga era considerada exclusivamente um fenômeno 

muscular e fisiológico, estudada principalmente por meio de dados estatísticos. 

Procuravam-se movimentos musculares mais eficientes e menos cansativos para se 

aumentar o rendimento dos operários. A iluminação e outras condições ambientais de 

trabalho, como a proximidade física dos instrumentos e materiais, a ventilação, a 

comodidade dos equipamentos, o conforto dos operários, eram consideradas fatores 

redutores da fadiga e, portanto, influenciadoras da eficiência humana. Taylor já 

mostrava uma preocupação com as condições e com o ambiente de trabalho.  

Já Henry Ford criou o processo de fabricação por meio da linha de montagem. 

Baseou-se no método utilizado nos abatedouros do frigorífico Armours, em Chicago, 

onde os porcos abatidos eram colocados numa cinta transportadora. Ford sistematizou e 

implantou esse método na indústria automobilística, sendo o veículo, no processo de sua 

confecção, transportado por uma correia. O fordismo levou ao extremo a especialização 

do trabalho. Cada operário passou a executar uma ou duas operações sem sair do seu 

setor. Esse método também foi entendido e generalizado aos outros setores de produção. 

O modelo de produção implantado por Ford, foi fundamental à instalação de unidades 

de produção em outras regiões do mundo, onde a fabricação de mercadorias baseada na 

montagem em etapas não exigia, em princípio, qualificação da boa parte da mão-de-

obra.  

O aumento da produtividade com a racionalização do trabalho advindo do 

taylorismo e do fordismo mostrou-se surpreendente, indo ao encontro das necessidades 

das empresas capitalistas que visavam aumentar também os seus lucros. 
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Pela época em que Henry Ford começou a fabricar o Modelo T, em 1908, eram 
necessárias 7.882 operações. Em sua autobiografia, Ford registrou que destas 7.882 
tarefas especializadas, 949 exigiam homens fortes, fisicamente hábeis ; 3.338 tarefas 
precisavam de homens de força física apenas comum , a maioria do resto podia ser 
realizada por mulheres ou crianças crescidas e, continuava friamente, verificamos 
que 670 tarefas podiam ser preenchidas por homens sem pernas, 2.637 por homens com 
uma perna só, duas por homens sem braços, 715 por homem com um braço só e 10 por 
homens cegos . Em suma, a tarefa especializada não exigia um homem inteiro, mas 
apenas uma parte. Nunca foi apresentada uma prova mais vívida de quanto a 
superespecialização pode ser brutalizante. (TOFFLER, 1980).   

Vale citar que, atualmente no Brasil, existe um Decreto do MTE, Decreto nº 

3.298/99, que determina a inclusão de portadores de deficiência (visual, auditiva, 

motora, etc), no quadro funcional de empresas com mais de 100 funcionários, dando 

oportunidade de trabalho a esse grupo de pessoas, demonstrando que uma limitação 

física não significa necessariamente invalidez ou incapacidade total para o trabalho e 

que trabalhadores com essa ou aquela deficiência podem ser eficientes nas suas tarefas 

específicas, além de torná-los produtivos e participantes ativos do mundo do trabalho.

 

Na década de 70, do século passado, iniciou-se o processo de informatização. A 

revolução tecnológica veio para caracterizar as novas formas de organização do 

trabalho, que rompiam com o padrão fordista, acarretando um crescente processo de 

globalização da economia. 

A globalização, fenômeno muito enfatizado na atualidade, mas, nem por isso 

originário desse período, não é algo negativo em si mesmo. É definido pelas relações 

sociais que podem dar o caráter de positividade ou negatividade aos processos 

desencadeados. 1            

                                                

 

1 Maurício Tragtenberg, Ideologia e Burocracia, cit., p. 194 
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As novas bases, política, econômica e social, em que se processa o fenômeno 
da globalização, e o processo civilizatório tem alcance mundial. As forças produtivas 
básicas, a tecnologia, o capital, a força de trabalho e a divisão transnacional do trabalho, 
transcendem mercados e fronteiras geográficas, históricas e culturais, criando 
multiplicidade nas formas de articulação entre as nações. (IANNI, 1996).  

Ao mesmo tempo em que ocorre uma intensificação no processo de 

mundialização do capital , 2 constatam-se, também, mudanças na forma de produção. 

Na atual conjuntura, o setor produtivo deixa de ser, predominantemente baseado no 

paradigma fordista/taylorista, para mesclar-se com uma concepção de trabalho cuja 

característica central passou a ser a flexibilidade.  

O novo paradigma da produção flexível é, essencialmente baseado na 
descentralização e horizontalização da produção, substituição da economia de escala 
pela de escopo, na diferenciação de produtos, na integração de tarefas, na valorização 
das contribuições inovativas vindas dos trabalhadores, na instituição de novos tipos de 
contrato de trabalho e de terceirização (DELUIZ, 1995).  

Nesse cenário, o conhecimento passa a ser o principal fator de produção. Daí 

afirmar-se que a relação do conhecimento com o mundo do trabalho, nos dias atuais, é 

de uma integração quase absoluta. Sociedade do conhecimento , sociedade pós-

industrial , são algumas expressões utilizadas para identificar esse modelo científico e 

tecnológico emergente, que implica uma acentuada e generalizada potenciação da 

capacidade produtiva da força de trabalho. 

Do trabalhador é exigido um perfil ajustado para se adequar a essa realidade, que 

é bastante seletiva quando se trata de decidir a respeito de quem está, ou não, capacitado 

para assumir algum tipo de emprego. 

Na verdade, essa discussão da capacidade, das competências demandadas ao 

trabalhador, encobre um problema de dimensão bem mais ampla, que é a falta de 

emprego.  

                                                

 

2 Expressão usada pelo francês François Chesnais, que designa a nova configuração do 

capitalismo mundial e dos mecanismos que comandam seu desempenho e sua regulação. A expressão 

mundialização do capital é a que corresponde mais exatamente a substância do termo inglês globalização, 

que traduz a capacidade estratégica de todo grande grupo oligopolista, voltado para a produção 

manufatureira ou para as principais atividades de serviços, de adotar, por conta própria, um enfoque e 

conduta globais (CHESNAIS, 1996).   
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Indicadores da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostram que a taxa 

de desemprego dos jovens de todo o mundo, nessa década, é dez vezes superior à 

registrada nos anos 60 3. 

O problema do desemprego afeta tanto os países em desenvolvimento como 

aqueles de economias mais desenvolvidas. Porém, pesquisas revelam que o fenômeno 

da globalização da economia redunda em maior concentração de empregos nos países 

desenvolvidos.  

As grandes transformações pelas quais o mundo vem passando alteram o 

conceito de emprego, que passou de posto de trabalho para uma forma instável e 

diversificada de atividade laborativa.  

Essas mudanças levam a uma nova concepção de emprego, designada 

empregabilidade, que é um conjunto de conhecimentos, comportamentos e relações que 

tornam o profissional necessário não apenas para uma, mas para toda e qualquer 

organização. Atualmente, mais importante que somente obter um emprego é tornar-se 

empregável e manter-se competitivo.  

Dentre as variáveis exigidas para a empregabilidade, destacam-se três 

componentes: competência profissional, disposição para aprender e capacidade de 

empreender. Diante desse contexto, temos a educação como o principal elemento de 

toda e qualquer ação visando a empregabilidade. A formação profissional deverá 

encaminhar o aluno para uma aprendizagem que seja geradora de competências 

múltiplas.  

É extremamente relevante uma articulação entre agentes individuais e 

institucionais: trabalhadores, sindicatos, empresas, órgãos governamentais e instituições 

de ensino, criando um elo de divisão de responsabilidades.  

A visão conservadora ou neoliberal de muitos governantes, do primeiro ou do 

terceiro mundo, traduz a idéia de que a crise do final do século XX foi profunda, mas 

conjuntural e efêmera, sendo necessária uma adaptação aos novos tempos de 

competitividade globalizada, em que se percebe uma mudança de comportamento no 

que diz respeito à questão dos processos educativos, orientados para desenvolver 

competências e habilidades que produzam competitividade e qualidade. 

                                                

 

3 A OIT, fundada em 1919, congrega, em estrutura tripartite, governos, empregadores e trabalhadores. É a 

mais antiga agência especializada da ONU. O Brasil é membro fundador e um dos dez membros 

permanentes do Conselho de Administração (BRASIL, MTE, 2001).  
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Na atualidade, a ênfase maior tem sido a vinculação entre educação e 

qualificação profissional, requalificação e, amplamente, empregabilidade.  

As exigências postas pela questão da empregabilidade para o sistema 

educacional estão além da expansão do número de vagas. Elas exigem uma profunda 

mudança conceitual do que deva ser a formação profissional, que no Brasil representa 

um grande desafio.  

Segundo Leher (1999). Os problemas do desemprego e da precarização do 

trabalho, têm sido deslocados para a qualificação do trabalhador, que deve produzir as 

suas próprias competências, para manter a sua própria empregabilidade.  

As diretrizes curriculares nacionais para a educação de nível técnico são 

expressas e estão centradas no conceito de competências, conforme o Parecer nº 16/99: 

Ser competente é ser capaz de mobilizar conhecimentos, informações e até mesmo, 

hábitos, para aplicá-los, com capacidade de julgamento, em situações reais e concretas, 

individualmente e com sua equipe de trabalho (Brasil, CNE, Parecer nº 16/99 p.18).  

Com a modernização do mercado de trabalho, as pessoas travam contatos com 

novos conceitos e expressões. A palavra do momento na área de Recursos Humanos é 

empregabilidade. Quem trabalha hoje, pode ser demitido amanhã e não tem garantia 

alguma de conseguir nova vaga, a não ser que seja empregável, isto é, que tenha 

desenvolvido habilidades e assimilado hábitos apreciados no mercado de trabalho. 4  

Vale lembrar, ainda, que vivemos atualmente em uma sociedade dinâmica e 

competitiva além de instável e com permanentes desafios, o que obriga o homem a um 

constante processo de adaptação. Dessa forma vimos que a formação do aluno deve ser 

contínua, despertando nele mesmo uma visão empreendedora, moderna e com novas 

perspectivas de crescimento pessoal.        

4 Trecho de matéria veiculada na Revista Veja sobre Avaliação do Progresso de Carreira em 06/03/03. 
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A nova organização do mundo do trabalho na economia globalizada tem gerado 

dúvidas quanto aos aspectos do trabalho que, segundo Gramsci(1985), está refletindo no 

modo de viver, de pensar e sentir a vida hoje:  

Se a segunda revolução industrial trouxe a conversão do trabalho em trabalho 
assalariado, a terceira está trazendo o fim deste, e convertendo progressivamente 
ciência e tecnologia em forças produtivas, o que representa grandes desafios para o 
processo formativo e educacional do homem (GRAMISCI, 1985).  

 

Enfim, a empregabilidade observada sob diversos ângulos e pontos de vista 

demonstra que a formação profissional é um fator decisivo para que o homem se torne 

empregável e competitivo no mercado de trabalho, pronto para conquistar o seu espaço 

e permanecer nele, com múltiplas oportunidades de se estabelecer na sua atividade 

principal, bem como, estar apto para migrar de uma para outra área de conhecimento.  

Vale salientar que essa formação profissional deve estar em dinâmica e 

permanente atualização, buscando sempre uma sintonia com as constantes mudanças 

globais, sinalizadas com os avanços tecnológicos lançados ao mundo em rápida e 

frenética evolução.  

Competência profissional, disposição para aprender e capacidade de 

empreender,portanto , são condições indispensáveis para tornar o cidadão empregável , 

sendo a educação profissional a mola propulsora para a consolidação desse pensamento.              



 

21 

Quadro Metodológico  

Tipo

 
O método de pesquisa utilizado foi bibliográfico, destacando alguns autores 

como: Gaudêncio Frigotto(1992), Antônio Gramsci(1985), Cosete 

Ramos(1992),.Demerval Saviani(1997) e outros autores ligados ao tema Educação e 

Trabalho; documental, balizada principalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, seus Decretos e Pareceres e de campo, onde foram entrevistados 

alunos egressos da Área de Construção Civil do CEFET-PE.  

Universo

  

A pesquisa foi realizada com um grupo de 27 alunos egressos da Área de 

Construção Civil do CEFET-PE. 

Segundo informações da Coordenação de Registros Escolares do CEFET 

 

PE, 

anualmente, o número de ingressos, por curso, no Centro é de 80 alunos, com 

aproximadamente 50 concluintes, em cada um dos seus diversos Cursos.    

Coleta de Dados

 

Pesquisa bibliográfica 

Foram utilizadas as seguintes fontes: livros, dicionários, revistas 

especializadas, jornais, teses e dissertações com dados sobre o assunto. 

Pesquisa Documental 

Foram estudados a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

nº 9394/96),a Decreto nº 2208/97, o Parecer nº 16/99 e a Portaria nº 646 da LDB 

Nacional, todos ligados à Educação Profissional.Também o Regimento Interno, 

a Organização Didática, além de documentos outros, como, relatórios, ligados à 

área em pauta. Foram entrevistados, também, servidores da Instituição dos 

seguintes setores: Direção Geral, Diretoria de Relações Empresariais e 

Comunitárias, Diretoria de Administração e Planejamento, Gerência de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, Coordenação de Integração Escola-

Empresa, Secretaria de Registros Escolares, Coordenação Pedagógica de 

Legislação de Ensino e a Coordenação do Curso de Edificações.  



 

22  

Pesquisa de Campo 

Foram aplicados questionários apresentados em 03(três) modelos: 

1  Para egressos que se encontravam do mercado de trabalho; 

2  Para egressos no mercado de trabalho, fora da área de formação; 

3 - Para egressos no mercado de trabalho, na sua área de formação. 

Durante a Pesquisa os alunos foram localizados através da Coordenação do 

Curso de Edificações e da Coordenação de Integração Escola Empresa do CEFET-PE. 

Procuramos os alunos egressos para que a entrevista fosse feita em contato 

direto, visando a uma melhor acuidade nas respostas, além de permitir uma boa sintonia 

entre entrevistador e entrevistado. 

Encontramos os egressos nos locais mais variados, como: na própria residência, 

na Universidade, em seus lugares de trabalho, na própria Escola, além de muitas vezes 

ter sido procurada uma mesma pessoa, várias vezes, o que tornou a Pesquisa mais lenta 

que o esperado.                     
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CAPÍTULO 1                  
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CAPÍTULO 1 Uma nova configuração da educação profissional no Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco: Aspectos 

Normativos  

1.1  Objetivos da Educação Profissional   

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (Lei 

9394, de 20/12/96) complementada a seguir pelo Decreto nº 2208, de 17/04/97, ficou 

caracterizada a educação profissional, de forma específica.  

O capítulo III, Educação Profissional, em seus artigos de 39 a 42 reflete a 

caracterização desse seguimento educacional.  

A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de educação ao trabalho, à 
ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva. 
A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por 
diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou em 
ambiente de trabalho. 
O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser 
objeto de avaliação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 
As escolas técnicas e profissionais, além de seus cursos regulares, oferecerão cursos 
especiais, abertos à comunidade, condicionada a matricula a capacidade de 
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.   

O Decreto nº 2208, de 17/04/97, regulamenta o artigo 36 e os artigos de 39 a 42 

da LDB 9394, de 20/12/96, que, por sua vez, estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. O artigo 1º cita objetivos da educação profissional.   

Promover a união entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos 
com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades 
produtivas; 
Proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem atividades específicas no 
trabalho, com escolaridades correspondentes aos níveis médio, superior e de pós-
graduação; 
Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; 
Qualificar, reprofissionalizar e atualizar o trabalhador, com qualquer nível de 
escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho.   

Obeserva-se que existe uma preocupação quanto à integração da escola com o 

mundo do trabalho, o que permite uma formação mais direcionada. Fica evidente 

também que há um foco voltado para aqueles que já estão no mercado de trabalho, mas 

carecem de mais qualificação, atualização e reprofissionalização, facilitando, dessa 

forma, a sua inclusão no setor produtivo. 
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A portaria 646, de 14/05/97 regulamenta a implantação dos dispositivos nos 

artigos 39 a 42 da LBD 9.394/96 no Decreto 2.208 e dá outras providências.  

Questões como prazos, plano de implantação da reforma, as ofertas de cursos, 

bem como o incremento de vagas, são abordadas nessa portaria.  

O decreto nº 2.406 de 27/11/97 regulamenta a Lei nº 8.948, de 08/12/94, e dá 

outras providências. Nesse decreto está determinada a característica básica dos centros 

de educação tecnológica, que, públicos ou privados, têm por finalidade formar e 

qualificar profissionais, nos vários níveis e modalidades de ensino, para diversos setores 

da economia e realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novos produtos e 

serviços, em estreita articulação com os setores produtivos da sociedade, oferecendo 

mecanismos para a educação continuada.  
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1.2  Características dos Centros de Educação Tecnológica 

As principais características dos Centros Federais de Educação Tecnológica estão 

explicitadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) 

conforme transcritas a seguir.  

Os Centros de Educação Tecnológica oferecem educação profissional, levando-se em 
conta o avanço do conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos 
métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços; 
Sua atuação prioritária deve ser na área tecnológica, nos diversos setores da economia; 
Conjugação, no ensino, da teoria com a prática; 
Integração efetiva da educação profissional aos diferentes níveis e modalidades de 
ensino, ao trabalho, à ciência e à tecnologia; 
Utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos diferentes 
níveis e modalidades de ensino; 
Oferta de ensino superior tecnológico diferenciado das demais formas de ensino 
superior; 
Oferta de formação especializada, levando em consideração as tendências do setor 
produtivo e do desenvolvimento tecnológico; 
Realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços; 
Desenvolvimento da atividade docente estruturada, integrada aos diversos níveis e 
modalidades de ensino, sendo observada a qualidade exigida em cada caso; 
Desenvolvimento de processo educacional que favoreça de modo permanente, a 
transformação do conhecimento em bens e serviços, em benefício da sociedade; 
Estrutura organizacional flexível e racional, adequadas às suas peculiaridades e 
objetivos; 
Integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e as tendências do 
setor produtivo.                  
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1.3  Objetivos dos Centros de Educação Tecnológica 

A Educação Profissional tem como objetivos, conforme preceitua a LDB 

9.394/96:  

Ministrar cursos de qualificação, requalificação e reprofissionalização e outros de nível 
básico da educação profissional; 
Ministrar ensino técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional, para 
diferentes setores da economia; 
Ministrar ensino médio; 
Ministrar ensino superior, visando à formação de profissionais e especialistas na área 
tecnológica; 
Oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização, ao 
aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica; 
Ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como programas de 
formação pedagógica, para as disciplinas de educação científica e tecnológica; 
Realizar pesquisa aplicada estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas, de 
forma criativa, e estendendo seus benefícios à comunidade.   

No artigo 7º do Decreto 2.406/97, faz-se referência à composição de conselho de 

natureza consultiva para apoiar nas questões relativas à formação profissional, confome 

transcrição a seguir:.   

Art. 7º O centro federal de educação tecnológica deverá contar com um conselho 
técnico-profissional, constituído por dirigentes do centro e por empresários e 
trabalhadores do setor produtivo das áreas de atuação do centro, com atribuições 
técnico-consultivas e de avaliação do atendimento às características e aos objetivos da 
instituição.   

É importante ressaltar que a educação profissional se fez presente na lei em um 

capítulo próprio, o que não ocorria em leis anteriores.Isto mostra sua importância no 

quadro geral da educação brasileira. O Decreto nº 2.208/97 é exclusivo da educação 

profissional, pois regulamenta o artigo 36 e os artigos 39 a 42 da LBD 9.394/96 que 

tratam do assunto.  

No que diz respeito ao desenho dos currículos do ensino técnico, a lei determina 

que as disciplinas poderão ser agrupadas sob a forma de módulos, pois 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. Assim, os cursos, os programas e os 

currículos poderão ser estruturados e renovados segundo as emergentes e mutáveis 

demandas do mundo do trabalho. É interessante frisar que a modularização é uma 

estratégia praticada em vários países e estimulada pela Organização Internacional do 

Trabalho.  
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Os cursos técnicos poderão, então ser organizados em módulos correspondentes 

a profissões no mercado de trabalho. Cada módulo possibilita uma terminalidade com 

direito a certificado de qualificação profissional, devendo contemplar, 

preferencialmente de forma integrada em cada componente curricular, as seguintes 

dimensões: competências teóricas e práticas específicas da profissão; conhecimentos 

gerais relacionados à profissão; atitudes e habilidades comuns a uma área profissional 

do mundo do trabalho, segundo determina a legislação pertinente.  

O conjunto de módulos de determinado curso corresponderá a uma habilitação 

profissional e dará direito a diploma de técnico, desde que comprovada a conclusão do 

estágio supervisionado, quando exigido, e a conclusão do ensino médio.  

Poderá, também, ser adotado módulo curricular básico, ou equivalente, sem 

terminalidade e certificação profissional, com o objetivo de proporcionar as condições 

para o adequado aproveitamento dos módulos subseqüentes de uma ou mais 

habilitações afins.  

As mudanças introduzidas pela nova legislação na educação profissional 

representam passos preparatórios para as mudanças reais, em sintonia com as novas 

demandas de uma economia aberta e de uma sociedade democrática.  

Foi lançado nas mãos das instituições e respectivas comunidades o desafio de 

implementar ações visando à construção coletiva e permanente de propostas e práticas 

pedagógicas inovadoras que possam dar respostas aos novos impactos sócio-

econômicos.  

Nas últimas décadas, o debate sobre os objetivos e resultados dos sistemas 

educacionais e sua relação com a elevação dos padrões de desenvolvimento humano, 

bem como com a melhoria do desempenho dos setores produtivos, vem adquirindo 

dimensão cada vez maior em todo o mundo, sendo foco de atenção por parte de diversos 

agentes sociais e políticos.  

Os rápidos avanços científicos e tecnológicos e mudanças estruturais dão nova 

forma e novo significado ao processo produtivo, à organização do trabalho, às relações 

sociais, às formas de emprego e, por conseguinte, às qualificações profissionais. Essas 

mudanças exigem posturas inovadoras por parte de indivíduos e instituições e fazem da 

educação, mais do que em qualquer outra época da história, fator estratégico para o 

desenvolvimento sustentado e, principalmente, para a redução das desigualdades 

sociais. 
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No caso brasileiro, os reflexos da participação da economia no mercado 

globalizado trazem, por si só, grandes desafios a serem enfrentados pelo conjunto da 

sociedade brasileira. Soma-se, ainda, a esse efeito, a persistência, em nosso país, de 

questões estruturais, em muitos casos históricas, a serem equacionadas, tais como a 

miséria, as disparidades regionais, o baixo nível de escolaridade da população e o 

desemprego, entre outras. Assim sendo, modernizar e reordenar o sistema de educação, 

de forma a instrumentalizá-lo para responder efetivamente aos anseios e expectativas 

individuais e sociais, bem como às demandas econômicas contemporâneas, constitui-se 

fator fundamental para elevar os padrões de produtividade e, ao mesmo tempo, construir 

uma sociedade mais justa.  

A educação profissional assume papel relevante no enfrentamento desses 

desafios e, associada à universalização da educação básica de qualidade, surge como 

fator fundamental na promoção do crescimento econômico e do bem-estar social. É 

estratégica, não somente como resposta às crescentes exigências por maiores níveis de 

escolaridade e qualificação dos trabalhadores oriundos do mundo do trabalho, mas, 

também, como instrumento de inclusão social, que amplie as possibilidades de inserção 

de todos os indivíduos na economia, tanto como consumidores quanto como produtores 

de bens e serviços. Atenção especial deve ser dada também a reinserção daqueles 

indivíduos que foram excluídos da economia, em função do reordenamento econômico, 

característico do processo de globalização.  

Observa-se que uma das prioridades do Governo Federal e da sociedade é a 

educação profissional, que obteve, recentemente, pela primeira vez na história, um 

capítulo especial na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tal questão vem sendo 

discutida, conforme se disse antes,.diversos setores da sociedade brasileira, o que vem 

sendo objeto de uma reforma que visa ampliar sua oferta e mobilizar as instituições que 

a oferecem, para que estas se reordenem e respondam com agilidade e pertinência e às 

demandas apresentadas pelos indivíduos, pela sociedade e pelo mundo do trabalho.        
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1.4  Histórico da Rede Federal de Educação Tecnológica   

A Rede Federal de Educação Tecnológica tem suas origens nas antigas Escolas 

de Aprendizes Artífices, criadas no início do século XX por meio do Decreto nº 7.566, 

de 23/09/1909, pelo então presidente Nilo Peçanha. Mantidas pela União e subordinadas 

ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, essas escolas foram criadas em cada 

uma das capitais do país e eram destinadas a formar operários e contramestres, sendo 

nelas ministrados o ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários aos menores 

que pretendessem aprender um ofício. Embora tenha ocorrido nesse período um surto 

industrial, a criação dessas escolas teve um caráter marcadamente assistencialista e de 

ordenamento social, destinando-se a não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da 

fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir 

hábitos de trabalho profícuo, que os afastassem da ociosidade ignorante, da escola do 

vício e do crime·5. 

Existia também a intenção de preparar para o trabalho e para o convívio social os 

ex-escravos e seus filhos, que migraram do campo para as cidades, bem como outros 

indivíduos marginalizados da época.  

Com a Revolução de 1930, chega ao fim a hegemonia política e econômica das 

oligarquias cafeeiras e inicia-se efetivamente o processo de industrialização do país, que 

passará a exigir, então, grandes contingentes de profissionais qualificados para os 

diversos setores da economia. No campo educacional, a criação do Ministério da 

Educação e das Secretarias de Educação dos Estados, ainda no início do governo 

Vargas, e a elaboração de uma regulamentação federal, válida para todo o país, 

expressam os objetivos do Governo Federal de ampliar sua participação na definição.         

                                                

 

5Governo Federal. Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. 
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Segundo dados obtidos através do Projeto Institucional do CEFET-PE, o sistema 

federal de educação profissional é formado por 100 escolas mantenedoras (45 Escolas 

Agrotécnicas, 6 Escolas Técnicas, 19 Centros Federais de Educação Tecnológica, 30 

escolas vinculadas às Universidades Federais) e 37 Unidades Descentralizadas de 

Ensino. Essa rede está estrategicamente distribuída por todo o país, estando presente nas 

cinco regiões e praticamente em todos os estados. Está mais concentrada na Região 

Nordeste (35%), e na Região Sudeste (28%). Na Região Sul estão 20% das escolas. Não 

possuem escolas federais os estados do Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Tocantins e 

o Distrito Federal.  

Analisando-se o conjunto de escolas segundo o setor econômico no qual estão 

focalizados os cursos profissionalizantes que oferecem, verifica-se que o percentual de 

escolas que atuam no setor de indústria e serviços (52%) é ligeiramente superior ao 

percentual de escolas voltadas para a área agropecuária (48%). A diferença torna-se 

mais evidente quando se distribuem as escolas segundo o número de alunos 

matriculados, verificando-se a grande concentração de matrículas nas escolas voltadas 

para o setor industrial.  

Reconhecidas pela qualidade da educação que oferecem, essas escolas possuem 

considerável capacidade instalada e grande experiência metodológica nos diversos 

setores da produção. Entretanto, o fato dessas escolas terem sido vistas, nos últimos 

anos, como excelentes escolas preparatórias para o vestibular, fez com que parte dos 

alunos se desinteressassem da formação profissional propriamente dita. Com o perfil do 

alunado pouco definido, algumas escolas não tiveram a preocupação efetiva de 

sintonizar seus currículos com as demandas sócio-econômicas locais e regionais. O 

próprio sistema de gestão de parte dessas escolas ficou descaracterizado, aproximando-

se muito mais da gestão de uma escola de ensino médio do que de um centro de 

educação profissional.  

Apesar disso, boa parte das escolas federais segue gozando de grande prestígio 

junto à comunidade, estando, em maior grau, articuladas com o entorno produtivo. 

Muitas delas já desenvolvem, mesmo que de forma assistemática, projetos importantes 

junto à população e empresas locais, sendo, muitas vezes, referência em conhecimento 

tecnológico. Algumas desenvolvem, ainda, programas junto a populações em situação 

de risco social. Esses programas, em geral, integram as atividades de extensão da escola 

e possuem caráter extraordinário. 
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Para atender as exigências da reforma da educação profissional e, além disso, 

constituírem-se como centros de referência para os demais sistemas, essas escolas 

deverão traduzir as demandas oriundas do mundo do trabalho, da sociedade e dos 

indivíduos, em medidas concretas e, principalmente, inovadoras, o que pressupõe a 

mudança da própria cultura institucional. Essas medidas se referem à abertura dinâmica 

e permanente da escola, tanto para as necessidades e expectativas dos indivíduos e da 

sociedade, como para as demandas do setor produtivo. Referem-se também à adequação 

técnico-pedagógica e à imprescindível reformulação de sua gestão.  

Proporcionar educação profissional de qualidade a indivíduos com diferentes 

histórias de vida, níveis de escolaridade, necessidades e aspirações, preparando-os para 

um mundo do trabalho que está em constante mutação, requer uma educação para a 

autonomia e para uma aprendizagem permanente e cotidiana, que tenha flexibilidade, 

valorize a diversidade e contextualize o ensino. 6 

Essa tarefa vai requerer dos educadores dessas escolas uma postura inovadora, 

flexível e criativa, aberta à investigação de novas formas de condução da aprendizagem 

e, acima de tudo, a capacidade de se libertar dos resquícios de todo um arcabouço legal 

que pretensamente definia, ordenava, regularizava e igualava a tudo; ainda, de toda uma 

tradição de ensino centrada na transmissão de conteúdos e, na também pretensa, 

infalibilidade do professor; de uma relação escola-professor-aluno autoritária, não 

compassiva e excludente. 

É necessário, pois, preparar profissionais que possuam as condições básicas e 

específicas para a inserção e permanência no mundo do trabalho, seja como assalariado, 

seja como trabalhador autônomo ou como empreendedor. Para isso, devem ser 

desenvolvidas as competências básicas, cada vez mais requeridas não somente no 

exercício profissional, mas na própria vida em sociedade, que estão relacionadas com 

habilidades e atitudes, tais como: pensar estrategicamente, desenvolver atitude científica 

na resolução de problemas, dispor-se a aprender continuamente, ser autônomo, ser 

criativo e ter atitude positiva frente ao novo, selecionar e gerenciar informações, 

interrelacionando-as. Já as competências específicas para o exercício de uma atividade 

produtiva precisam ser desenvolvidas objetivando o domínio das técnicas, dos métodos 

e dos processos de produzir e fazer, relacionados às diversas áreas profissionais, 

                                                

 

6 BERGER FILHO, Ruy Leite. Currículos e competências. Brasília: 1999 
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possibilitando diferentes itinerários que serão refinados em percursos variados a serem 

aperfeiçoados ao longo da vida produtiva de cada indivíduo.  

As Escolas Profissionais deverão manter um diálogo permanente com o mundo 

produtivo, buscando não só adequar permanentemente a formação profissional que 

oferecem, como também antecipar demandas e influir no processo de construção de 

novas tecnologias e novas formas de fazer, por meio da pesquisa, do intercâmbio, das 

trocas e da cooperação institucional.  

Há muitos anos, vêm sendo discutidos os problemas estruturais e conjunturais 

que dificultam a gestão dessas escolas, especialmente as excessivas amarras da 

legislação orçamentária e financeira, patrimonial e de recursos humanos. Desde então, 

busca-se identificar os empecilhos legais para uma gestão mais ágil e flexível, para um 

melhor aproveitamento dos recursos financeiros por meio do estabelecimento de 

parcerias com o setor produtivo e da prestação de serviços. É importante destacar que os 

desafios que hoje se apresentam ampliam consideravelmente os efeitos dos supostos 

problemas de então e apontam para a necessidade de uma mudança de modelo de 

gestão.  

Segundo Berger, é importante salientar, entretanto, que os problemas então 

identificados dependiam, quase sempre, de ações e decisões de instâncias superiores 

externas à escola, como se, resolvidos os problemas financeiros e de contratação e 

administração de recursos humanos e materiais, elas fossem funcionar muito bem. Na 

verdade, o modelo de gestão adotado não favorece que os dirigentes dessas escolas 

reflitam com maior profundidade acerca dos problemas que estão em seu interior e que 

podem ser solucionados por iniciativas próprias. A melhoria da gestão dessas escolas 

não depende somente da mudança da legislação, depende também da iniciativa de sua 

comunidade interna, da participação da comunidade externa e, especialmente, de suas 

lideranças.  

É interessante que se crie um modelo de gestão próprio e adequado a essa nova 

escola profissional, que assegure um ambiente propício a uma modalidade de ensino 

que é distinta, mas que não pode abrir mão dos mesmos princípios e exigências hoje 

definidos para as outras modalidades e níveis de educação. Não se pode desconsiderar 

que essa escola deixa de ser uma instituição de ensino médio profissionalizante para 

assumir um papel muito mais amplo, tanto no que se refere ao ensino quanto à sua ação 

junto à comunidade. Ela se torna uma escola que oferece formação profissional em 
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diferentes níveis e modalidades e passa a atender não somente jovens e adolescentes, 

mas também indivíduos de qualquer classe social, gênero ou faixa etária, os portadores 

de necessidades especiais e as populações em condição de risco social. Deixa de ter a 

função de educar somente pessoas e passa a educar a sociedade, suas estruturas e 

organizações, do setor público e do setor privado.  

Para isso, será necessário investigar profundamente todos os processos 

administrativos que acontecem dentro da escola e estudá-los cuidadosamente com o 

objetivo de reordená-los para fazê-los convergir, de forma sistêmica, para as finalidades 

da instituição. Possivelmente, o sistema de gestão que se pretende não foi ainda criado 

e, se essa nova escola for capaz de criá-lo, ele será certamente inovador e 

revolucionário.  

Ao mesmo tempo em que devolve identidade ao ensino médio, a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação oferece uma nova concepção de educação profissional 

ao estabelecer sua articulação com o ensino regular e sua integração às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia e por reconhecer seu papel 

estratégico no contexto do reordenamento econômico do mundo contemporâneo. Essa 

orientação se origina, portanto, de um conceito político-educacional integrador e 

abrangente, em que a educação profissional é um direito do cidadão e tem a função de 

complementar a educação básica e nunca de substituí-la. 

Sempre que procuramos observar o sucesso ou insucesso das organizações, 

questionamos as causas dos resultados e impactos obtidos. Para que essas organizações 

atuem satisfatoriamente, é necessária a existência de uma estrutura própria que se 

correlacione com agentes ou atores internos e externos, os quais contribuirão para o 

êxito da missão pré-estabelecida.  

Uma das formas de se atingir o escopo, incluindo objetivos gerais e específicos, 

além de metas, é estabelecer as formas de relacionamento entre os atores envolvidos. 

Para tal consecução, são utilizados mecanismos de interdependência, cooperação e 

confiança, argumenta Berger, (1999).  

Pelo que encontramos na literatura, esses mecanismos são aplicados através do 

estabelecimento de redes ou networks, que, estas no plano técnico-operacional, denota a 

idéia de fluxo, de circulação. Mas no aspecto social, relevam-se as múltiplas relações 

tecidas a partir de associações coletivas. Já no campo do Estado as redes representam 

formas de articulação entre agências governamentais e/ou destas com as redes sociais, 
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organizações privadas ou grupos que lhes permitam enfrentar problemas sociais e 

implementar políticas públicas.  

Um dos pré-requisitos para o êxito dessas redes, além do seu funcionamento de 

forma horizontal, é a utilização do capital social em que se estabelece um estoque de 

confiança recíproca existente na sociedade. Conforme defende PUTNAM, (1996) o 

capital social é formado pelas relações de interdependência que se estabelecem entre os 

atores, em função dos seus interesses.  

Ë com base nessas características, que cresce a utilização de redes 

organizacionais nas políticas públicas, servindo-se de interdependência, autonomia e 

flexibilidade, permitindo, assim, uma maior eficácia nos resultados da gestão pública, 

atingidos por meio de processos horizontais e pluralistas.  

Seguindo esse mecanismo, o CEFET-PE, quando interage com a sociedade e as 

empresas privadas, através da celebração de convênios e parcerias, possibilita grandes 

benefícios às diversas partes envolvidas.   

As Escolas de Educação Tecnológica sempre adotaram em sua prática uma 

política de aproximação da Empresa à Escola, fazendo com que os atores integrados 

estejam em sintonia. Entre as diversas formas de manifestações com que a política 

neoliberal possa se apresentar ao social, a transposição de princípios empresariais para a 

educação é, sem dúvida, uma das mais significativas.  

Os sistemas educacionais contemporâneos não enfrentam uma crise de 

democratização, mas, uma crise de gerenciamento. Segundo essa perspectiva, a 

mencionada crise explica-se, em grande medida, pelo caráter estruturalmente ineficiente 

do Estado para gerenciar as políticas públicas.  

Assim, ao mesmo tempo em que se quer um Estado sem exercer o seu papel de 

mantenedor e gestor da educação, afirma-se ter a pretensão de viabilizar uma melhoria 

da qualidade do sistema educacional público brasileiro.  

Nesse sentido, os discursos governamentais no Brasil, nos últimos anos, 

manifestam-se no intuito de impulsionar uma mobilização da sociedade, de forma que 

essa se sinta e atue como principal responsável por uma educação mais eficiente e 

produtiva.  

De acordo com essas propostas, é necessário um aprimoramento da gestão, 

levando a sociedade a participar, fazendo valer ações do tipo gestão colegiada, 

parcerias, etc. O intuito é a obtenção de recursos, quer humanos, materiais ou 

financeiros, direta ou indiretamente envolvidos. 
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As relações entre atores não são suficientes para enunciar a existência de uma 
verdadeira rede. Uma agenda de endereços, não mais que um anuário de diplomados, 
não constitui rede, mas sim uma matéria-prima relacional. Para que a rede ganhe corpo, 
é necessário que um projeto concreto, coletivo, voluntário, proporcione uma dinâmica 
específica às relações pré-existentes. Além disso, para adquirir uma dimensão 
estratégica, uma rede deve interagir com o campo de ação no qual ela se insere 
(FACHINELLI, 2001). 

 

Em resumo, a estratégia-rede supõe compartilhar um projeto que se inscreve 

num campo de ação. A proximidade territorial tanto quanto a interdependência 

econômica constituem duas lógicas coerentes de definição do campo de ação de uma 

rede. Num projeto de rede, freqüentemente cruzam-se e afrontam-se os projetos de cada 

membro para a rede, os projetos de cada membro para si mesmo, o projeto da rede para 

cada membro e, enfim, o projeto do grupo para si mesmo. As influências dos atores se 

encadeiam, cada um jogando sobre a especificidade de sua contribuição, sobre a 

atividade que incrementa e sobre sua capacidade de conectar a rede a outras redes. Os 

resultados obtidos são múltiplas configurações, algumas das quais bem características.  

Se o projeto fornece à rede sua dinâmica e as ligações sua coerência, a rede não 

será uma estrutura superficial, uma sombra sem substância pairando sobre um conjunto 

de atores. Sem dispor de meios de intervenção, uma rede torna-se estéril e os laços se 

desfazem. A rede deve dotar-se de uma realidade operacional. Esta repousa sobre a 

capacidade dos animadores de conferir-lhe meios práticos de ação, como: material, 

local, orçamento, sistema eletrônico de comunicação. Considerando-se também, 

algumas regras de funcionamento, como: ética, distribuição de papéis; informações, 

influência, conhecimentos, disponibilidades, agendas de endereços. Ao escolher regras 

de organização que rompem com o modelo de Taylor dá autoridade hierárquica 

imposta, a rede renuncia às referências habituais que condicionam os comportamentos. 

Por exemplo, todo subalterno se beneficia geralmente do relativo conforto conferido 

pela aplicação de medidas decididas em nível superior: a responsabilidade é de outrem, 

de uma autoridade que lhe solicita ao menos que esteja motivado.  

Segundo Putman, (1996), a eficiência da rede dependerá, antes de tudo, da 

capacidade de cada membro de transmitir, em tempo útil, uma informação de que não 

dispunha anteriormente; de enriquecer informações que já detinha, de fazer crescer seus 

conhecimentos e então sua capacidade de análise. Enfim, a eficiência de uma rede está 

ligada à sua capacidade de gerar fluxos no tempo e no espaço.  
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Uma nova forma de comportamento estava presente no cotidiano da Instituição 

advinda da Reforma da Educação Profissional, que exigia sobremaneira a busca de 

alternativas para o enquadramento da escola às novas exigências.  

Surge, então, o caso das parcerias, entendidas como uma prática que se realiza 

de diferentes formas, podendo ser divididas em dois grupos: um caracterizado por 

ações simples , sem nenhum vínculo oficial entre as partes e o outro, efetivado, através 

de instrumento jurídico. São os denominados convênios.  

No primeiro grupo, as ações realizadas, quase sempre, são de maneira unilateral 

por parte das empresas; ações do tipo: efetivação de palestras sobre algum tipo de 

equipamento ou material técnico, fornecimento de materiais didáticos, como apostila, 

folhetos, etc.  

Para as parcerias pertencentes ao segundo grupo, o instrumento jurídico registra 

o comprometimento assumido entre as partes, em um espaço de tempo determinado, 

podendo haver renovações do contrato, caso haja o interesse das partes envolvidas.  

As parcerias representam uma modalidade pertencente a esse segundo grupo 

mencionado, caracterizadas por ocuparem espaço físico no CEFET-PE. 

Existem hoje, no CEFET-PE, 990 (novecentos e noventa) convênios para 

estágios, em processo de negociação, dos quais 338 são convênios já celebrados. 7 

Porém, o número de parcerias que a Instituição mantém com empresas de 

iniciativa privada é considerado como elevado e ganha o atributo de ser um dos aspectos 

que possibilita o atendimento das atividades pedagógicas, assegurando-se, assim, 

laboratórios já instalados e em funcionamento para as atividades dos cursos.  

Ainda assim, o objetivo da Instituição é, cada vez mais, aumentar o número de 

parceiros, fato que adicionado a outras questões, principalmente a da insuficiência dos 

recursos advindos do poder público, leva-nos a interpretar que, se o incentivo à prática 

de parceria, inicialmente, ocorreu pela necessidade primordial de socialização de 

conhecimento, atualmente, parece-nos que a questão ganha força muito mais em virtude 

da necessidade de adaptação da instituição à atual política para a educação, de cada vez 

menos contar com recursos oriundos dos cofres públicos.  

Na atual política de contenção de investimentos públicos nas áreas sociais, o 

objetivo do Governo para a Rede Federal de Educação Tecnológica é que, cada vez 

mais, as instituições correspondem às expectativas imediatas das empresas, e, assim 

                                                

 

7 Fonte: DIREC  Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias 
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sendo, é interessante que as próprias empresas sejam co-responsáveis pelas despesas 

dessas escolas.  

Desse modo, as instituições federais de formação sinalizam uma tendência à 

adesão dessa prática, que o Governo Federal, ao longo desses últimos anos, adota e 

impõe, no sentido de que a subsistência das instituições de formação profissional da 

Rede Federal seja garantida através da prestação de serviços ofertados por cada 

instituição.  

Ademais, essa tendência em prol do crescimento e fortalecimento da relação 

entre escola e empresa com o objetivo de provimento de recursos facilita e abre as 

portas à participação de empresários na própria gestão do ensino público.  

Por outro lado, em uma pesquisa sobre formação profissional e empregabilidade, 

não poderia deixar de ser feita uma referência sobre o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), que vem desempenhando ao longo de sua existência 

um excelente papel no que diz respeito ao encaminhamento de jovens ao mercado de 

trabalho. 

Com sessenta anos após a sua criação, o SENAI está presente em todo o 

território nacional. São 720 unidades que oferecem 1.800 programas, em 28 áreas. 

Atualmente, mais de 2,3 milhões de trabalhadores se inscrevem em seus cursos e cerca 

de 16 mil empresas são atendidas em suas necessidades técnicas e tecnológicas, 

segundo dados fornecidos pela Divisão de Planejamento, Pesquisa e Estatística do 

SENAI-PE.   

Os Cursos e Programas do SENAI são oferecidos em 435 Unidades Fixas 

(Centros de Tecnologia, Centros de Educação Profissional, Centros de Treinamento) e 

285 Unidades Móveis, sendo 46 Centros Nacionais de Tecnologia (SENAITECs) e 58 

Centros Modelos de Educação Profissional (CEMEPs), que são centros certificados de 

acordo com os parâmetros do Prêmio Nacional de Qualidade. 

 

É válido destacar o importante desempenho do SENAI-PE, no âmbito da 

Formação Profissional, o compromisso com a questão da Educação Profissional, 

formando, aproximadamente, 650 (seiscentos e cinqüenta) técnicos por ano. O SENAI 

tem por missão:  

Contribuir para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e 

sustentável do País, promovendo a educação para o trabalho e a cidadania, a assistência 
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técnica e tecnológica, a produção e a disseminação de informação e a adequação, 

geração e difusão de tecnologia .8 

 
O SENAI, segundo dados obtidos através do seu Departamento Regional em 

Pernambuco, oferece diversos cursos de nível básico e quinze cursos regulares de nível 

técnico, listados a seguir: Técnico em Alimentos, Técnico em Automobilística, Técnico 

em Eletromecânica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em 

Gestão de Canteiro de Obras, Técnico em Gestão de Processos Industriais- Alimentos, 

Técnico em Gestão de Processos Industriais- Eletroeletrônica, Técnico em Gestão de 

Processos Industriais 

 

Metalurgia, Técnico em Gestão de Processos Industriais-

Metalmecânica, Técnico em Gestão de Processos Industriais-Têxtil, Técnico Têxtil, 

Técnico em Vestuário, Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado e Técnico em 

Telecomunicações.  

Ainda é seu Departamento Regional que nos informa que existem no Estado, 

12(doze) Unidades Operacionais, são elas: Centro de Unidade Móveis Roberto Egydio 

de Azevedo, Centro de Formação Profissional Manoel de Brito, Centro de Formação 

Profissional Euclydes Figueiredo, Centro de Formação Profissional Comendador José 

Victor de Albuquerque, Centro de Formação Profissional Joseph Turton Júnior, Centro 

de Formação Profissional Francisco Adrissi Ximenes Aguiar, Centro Regional de 

Tecnologia de Alimento Mário David Andreazza, Centro Nacional de Tecnologia 

Têxtil, Centro de Treinamento de Construção Civil Austriclínio Corte Real, Agência de 

Treinamento Sebastião Lesse de Figueiredo Lins, Agência de Tecnologia e 

Desenvolvimento e Escola SENAI de Santa Cruz do Capibaribe.  

O SENAI-PE faz um trabalho voltado principalmente para o aluno egresso de 

escola pública, fazendo com que o candidato que procura a instituição seja aquele que 

deseja realmente obter uma formação profissional técnica, o que, por sua vez, evita a 

evasão, tornando o aluno sempre motivado. Existe, ainda, um trabalho de 

acompanhamento de egresso, que é feito desde a conclusão do curso até um período de 

18 meses após.  

Foi implantado pelo SENAI, em parceria com o SESI, um Projeto de Cidadania 

do Trabalhador, projeto do EMEP (Ensino Médio e Educação Profissional) -, uma ação 

que integra a formação geral e a profissional, objetivando dar novos rumos à 

aprendizagem industrial. 
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Esse projeto visa propiciar a seus educandos um perfil de saída que, além de 

competência técnica construída, lhes dê capacidade de tomar decisões, avaliando riscos, 

consciência dos seus direitos e deveres como técnicos e cidadãos, e a convicção de que 

são parte, e mais do que parte, sujeitos da construção de algo maior que os produtos 

que, com sua técnica, ajudarão a produzir na indústria da futuro. 9 

 

O Projeto prevê principalmente a oferta articulada de Ensino Médio e Educação 

Profissional. Essa iniciativa do SENAI e do SESI, implantada em Pernambuco, oferece 

um novo conceito de educação, que articula os currículos do Ensino Médio e de cursos 

técnicos, dando a oportunidade aos jovens de construírem as competências básicas 

(formação geral), nas salas de aula do SESI e as competências voltadas para o trabalho, 

nos ambientes pedagógicos do SENAI.  

O SENAI trabalha com uma política de qualidade fundamentada nos seguintes 

princípios: (i) Melhoria contínua dos serviços prestados, (ii) Desenvolvimento dos 

colaboradores, estimulando o crescimento contínuo, (iii) Satisfação e superação das 

necessidades dos seus clientes.                 

                                                                                                                                              

  

9 Trecho extraído da introdução do Projeto do EMEP, escrito pelo Diretor Regional do SENAI-PE, Prof. 

Antônio Carlos Maranhão de Aguiar.  
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1.5  Um breve histórico do CEFET-PE   

A ETFPE, da sua origem, em 1910, até a década de 60, possuiu várias 

denominações, mantendo, porém, a filosofia inicial de ser um centro de educação 

profissional. Assim, chamou-se: Escola de Aprendizes Artífices , Liceu Industrial de 

Pernambuco , Escola Técnica do Recife , Escola Técnica Federal de Pernambuco 

(ETFPE).  

A partir de 1994, o ensino técnico vinha sendo reestruturado na perspectiva de 

estar mais voltado aos interesses empresariais. Na época, ainda denominada de ETFPE, 

os esforços empreendidos seguiam as diretrizes da proposta apresentada pelo Modelo 

Pedagógico do MEC/1994.  

Nesse período, as IFET s já tinham respondido às solicitações de qualificação e 

requalificação de mão-de-obra, principalmente através da oferta de cursos básicos 

conveniados com as empresas ou abertos à comunidade em geral.  

A reforma curricular ocorreu, a partir de 1994, e teve como objetivo enfatizar a 

base científica dos cursos técnicos profissionais, com vistas a atender melhor as 

empresas, as quais impunham a necessidade de introduzir, nas diversas disciplinas, 

conteúdos de relações humanas e empresariais.  

Com a perspectiva de ser transformada em CEFET, a então ETFPE passou a 

analisar as condições necessárias e a estrutura de seu espaço institucional. Vários 

esforços foram empreendidos para tornar este fato real. Entre os esforços iniciais, 

destacou-se a elaboração de programas para o ensino superior, participações em 

congressos com temáticas afins e participação em cursos de Planejamento, Gestão e 

Avaliação da Formação Flexível.  

Em 1996, encontrava-se em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 

nº 1.603/96 do Governo Federal, versando sobre a Educação Nacional e Organização da 

Rede Federal de Educação Profissional. Enquanto isso, a ETFPE, a partir da análise do 

Plano de Ação dos anos de 1991 a 1995, elaborou um novo Plano institucional para o 

período 1995 a 1999, já em consonância com o referido Projeto. Os planos de ação têm 

objetivos definidos, através dos quais todas as atividades administrativas e acadêmicas 

da ETFPE são vinculadas.  

Em 1998, a, então, ETFPE implementa o processo de gestão na definição dos 

seus currículos e na atualização de seus laboratórios, com vistas à sua transformação em 
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Centro Federal de Educação Tecnológica. Em janeiro de 1999, a Escola foi 

transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (CEFET-

PE), com competência para ser, também, um centro de Ensino Superior, concretizando 

parte da proposta do MEC de transformar as Escolas Técnicas Federais em Centros 

Federais de Educação Tecnológica (BRASIL, MEC/MTE, 1996).  

Essa nova organização ajustou-se à proposta de implantação de um Programa de 

Qualidade do Ensino, na Instituição, em conformidade com o então Projeto de Lei nº 

1.603/96. Três gerências foram criadas agrupando, em cada uma delas, cursos já 

existentes na escola, com o objetivo de descentralizar as atividades acadêmicas para 

uma melhor operacionalização.  

A Lei Federal nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

apresenta um novo modelo para a Educação Profissional: que deve conduzir o cidadão 

ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva , intimamente 

integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia 

(Artigo 39). Esse enfoque supõe a superação total do entendimento tradicional de 

Educação Profissional como simples instrumento de uma política de cunho 

assistencialista, ou mesmo como linear ajustamento às demandas do mercado de 

trabalho. O novo enfoque situa a Educação Profissional como importante estratégia para 

que os cidadãos, em número cada vez maior, tenham efetivo acesso às conquistas 

científicas e tecnológicas da sociedade contemporânea.  

Dessa forma, é imposta a superação do antigo enfoque da formação profissional 

centrado apenas na preparação para a execução de um determinado conjunto de tarefas, 

na maior parte das vezes, de maneira rotineira e pragmática A nova educação 

profissional requer, para além do domínio operacional de um determinado fazer, a 

compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico que 

informa a prática profissional e a valorização da cultura do trabalho, pela mobilização 

dos valores necessários à tomada de decisões.  

Nessa perspectiva, não basta mais aprender a fazer. É preciso saber que existem 

outras maneiras para aquele fazer e saber por que se escolheu fazer desta ou daquela 

maneira. Em suma, é preciso deter a inteligência do trabalho, com a qual a pessoa se 

habilita a desempenhar com competência suas funções e atribuições ocupacionais, 

desenvolvendo permanentemente suas aptidões para a vida produtiva . 
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Este novo foco da Educação Profissional supera um dilema antigo, que sempre 

rondou os cursos técnicos no Brasil: a Escola Técnica era, essencialmente, uma opção 

para os pobres, para aqueles que necessitavam ingressar precocemente na força de 

trabalho e não podiam aguardar uma formação profissional mais ampla e demorada em 

um curso superior, de graduação. Ela tinha um enfoque assistencialista e economicista 

que, por outro lado, via essa inserção na ótica do linear ajustamento às demandas do 

mercado de trabalho. 

O mundo do trabalho é regido por regras complexas, além de que os postos de 

trabalho estão se alterando profunda e continuamente. Diariamente assistimos à 

emergência de novos postos de trabalho antes desconhecidos e mesmo inimagináveis e à 

extinção de outros tantos, superados pelos resultados dos avanços científicos e 

tecnológicos e do processo de reorganização do trabalho.

  

Observando os objetivos específicos do CEFET-PE, destacamos o oferecimento 

de cursos de qualificação profissional de nível básico; cursos de formação profissional 

de nível técnico e tecnológico, Ensino Médio, além de formação de professores para 

Educação Tecnológica, ainda, o desenvolvimento de pesquisas aplicadas e prestação de 

serviços de assessoria, consultoria e assistência técnica a empresas da região. 

Consubstanciados tais objetivos estão os estabelecimentos de parcerias firmados 

entre o CEFET-PE e diversas empresas. Alguns convênios se caracterizavam por 

empresas que possuíam laboratórios montados dentro da instituição, totalizando, dois de 

produção de veículos automotores (FIAT e FORD); dois de gases industriais 

equipamentos, e um, na área de refrigeração e ar condicionado.  

Observa-se, também, que o objetivo da Instituição é, cada vez mais, aumentar o 

número de parceiros, fato que adicionado a outras questões, principalmente a da 

insuficiência de recursos provenientes do setor público, leva-nos a interpretar que se o 

incentivo à prática de parceria, inicialmente ocorreu pela necessidade primordial de 

conhecimento, atualmente, parece-nos que a questão ganha muito mais em virtude da 

necessidade de adaptação da instituição à atual política para a educação, de cada vez 

menos contar com recursos advindos do erário. Logo, diante desta situação, com o 

fortalecimento da relação entre escola e empresa, o provimento de recursos facilita e 

abre as portas à participação de empresários na própria gestão do ensino público. 

Através do quadro situacional, acima mencionado, enquadraremos a abordagem 

do construtivismo social, que está baseado no método fenomenológico e proposto por 
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Miller. Isto porque, percebemos que há uma interação entre os participantes (CEFET-

PE, alunos e empresas) na rede de políticas, que as impressões e experiências 

transformam-se e ganham significados, além de superarem os interesses individuais. A 

ênfase centraliza-se no processo de comunicação, compartilhando os conhecimentos e 

problemas. 

Existem escolas de intermediação de interesses e de governança. O caso do 

CEFET-PE, cujos convênios são firmados com diversas empresas, direciona-se para a 

primeira escola, uma vez que é abordada a relação entre os grupos de interesses e 

Estado e considera-se que há um intercâmbio de recursos, que auxilia nas relações de 

dependência entre governo e grupos de interesses. 

Convém salientar que a relação de parceria com as empresas é entendida 

enquanto uma prática que se realiza de diferentes formas. Verificamos a ênfase 

colocada na estrutura, defendida por Klijin, (1995), ...já que as políticas são resultados 

de um jogo, composto por ações contínuas e consecutivas entre diferentes atores, 

guiadas por regras formais e informais; utilizando recursos nas relações de 

interdependências, como o poder, a informação, a legitimidade, etc . 

As demandas advindas da sociedade e, particularmente do setor produtivo, têm 

determinado mudanças de paradigmas na condução dos processos formativos, bem 

como uma maior interação entre os aspectos administrativos e as atividades 

pedagógicas. Esse processo se caracteriza por um maior desenvolvimento do fator 

humano, um maior compromisso, empenho, competência técnica e uma política 

pedagógica capaz de formar profissionais aptos a atenderem as necessidades da 

sociedade neste novo momento.  

Tomando como parâmetro esse cenário, a então ETFPE implementou, a partir do 

ano de 1997, mudanças no seu processo de gestão, na definição dos seus currículos, no 

desenvolvimento de seus recursos humanos e na atualização dos seus laboratórios, com 

vistas à sua transformação em Centro Federal de Educação Tecnológica.  

Assim, inicialmente, transforma a área de ensino em Gerências Educacionais, 

com o objetivo de agrupar saberes e processos formativos afins, e tornar a relação entre 

diretores, gerentes, coordenadores, professores, alunos e empresários mais próxima, 

direta e objetiva, criando um modelo horizontal de gestão.  

Segundo o atual Diretor Geral, foi criada a Gerência de Pesquisa e Pós-

Graduação com o objetivo de fortalecer e fomentar as ações relativas ao crescimento da 
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Instituição no tocante ao seu novo papel de Centro de Ensino Superior de nível 

Tecnológico.  

No que diz respeito à atualização dos currículos e à definição dos novos cursos, 

foram constituídas, no âmbito de cada gerência, Comissões responsáveis, por: 

Pesquisa e Avaliação de Mercado e Tendências; 

Reformulação Curricular e Acompanhamento de Programas.  

Foi, também, instituído um Conselho Técnico-Profissional formado por 

trabalhadores, empresários, representantes de conselhos profissionais, docentes e 

especialistas, tendo como finalidade avaliar os levantamentos das tendências da 

economia e propor a extinção, redirecionamento, quando necessário, e/ou criação de 

novos cursos.  

Conforme já citado anteriormente, a Instituição buscou, através de parcerias e 

convênios, legitimar sua interdependência com todos os setores envolvidos, visando ao 

cumprimento fiel de sua missão.  

Com essa visão, aprimoraram-se as relações com o mundo do trabalho e com 

Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, que têm facilitado os projetos 

de parcerias, os estágios de alunos e professores e o implemento de novos programas de 

desenvolvimento de recursos humanos, assistência técnica, consultorias e intercâmbios 

diversos.  

Fundamentada nesses princípios, cada área de ensino dessa Instituição Federal 

desenvolve suas atividades de formação profissional nos níveis apontados pelas 

tendências de mercado. 

Todavia, um dos grandes dilemas vivenciados no âmbito do CEFET-PE foi a 

Reforma da Educação Profissional imposta pela nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9.394/96), a partir de 1996, e implementada em 1998, prazo 

dado para o cumprimento total da mesma. 

Em 1998, o CEFET-PE apresenta-se com a missão de ser um Centro de 

Referência para os sistemas de Ensino, como pólo de excelência para a Educação 

Profissional no Estado de Pernambuco. E, de acordo com o novo Estatuto das Escolas 

Técnicas Federais, o Departamento de Relações Empresariais é transformado em 

Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, passando a compor a estrutura 

básica da Instituição, da mesma forma como os órgãos colegiados, Conselho Diretor e o 

Conselho Técnico-Profissional. 
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Assim, conforme o Artigo 26, do Regimento Interno do CEFET-PE, à Diretoria 

de Relações Empresariais e Comunitárias, compete: planejar, coordenar, controlar e 

avaliar, bem como executar as atividades relativas à extensão, à integração e ao 

intercambio da Instituição com o setor produtivo, em particular, e a sociedade, em 

geral . (Regimento Interno, 1999). 

A estrutura física da Escola apresenta hoje: 156 salas do bloco administrativo, 57 

salas de aula, 82 laboratórios, 01 biblioteca com 6.500 títulos e 19.000 volumes, 01 

auditório, 01 mini-auditório, 01 gabinete odontológico, 1 gabinete médico, 01 cantina, 

01 restaurante, 02 postos bancários. 10 

A estrutura hierárquica do organograma da Instituição, em anexo, revela a atual 

configuração do Centro Federal.             

                                                

 

10 Fonte: DAP - Diretoria de Administração e Planejamento. 
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Missão do CEFET-PE  

Ser um centro de Referência para os sistemas de ensino, atuando como 

pólo de excelência para a Educação Profissional no Estado de Pernambuco, 

oportunizando ao cidadão ingresso e permanência no mundo produtivo .  

Cursos do CEFET-PE   

Nível Técnico

   

Área Industrial:    Mecânica 

Refrigeração 

Eletrônica       

Eletrotécnica   

Área Telecomunicações  Telecomunicações  

Área Química    Química Industrial   

Área Construção Civil:   Edificações       

Saneamento Ambiental  

Área de Saúde:    Enfermagem      

Segurança do Trabalho  

Área Turismo e Hospitalidade Turismo    

Nível Superior:    

Disign Gráfico        

Gestão Ambiental       

Sistemas de Informação       

Radiologia 
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O CEFET-PE conta atualmente com 615 alunos no nível médio, 3.468 alunos no 

nível técnico e 181 alunos no nível superior. O seu quadro de servidores, hoje, é o 

seguinte: número de docentes (381 na Sede e 56 na Unidade de Pesqueira); número de 

administrativos (226 na Sede e 44 na Unidade de Pesqueira).11                         

                                                

 

11 Dados obtidos através das seguintes fontes: CRES (Coordenação de Registros Escolares) e GDRH 

(Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos) do CEFET-PE 
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1.6  Considerações sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais de Nível Técnico  

Segundo afirma o Professor Francisco Cordão, no Parecer nº 16, de 05/12/1999, 

do Conselho Nacional de Educação, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Técnico, Após o ensino médio, a rigor, tudo é 

educação profissional. Nesse contexto, tanto o ensino técnico e tecnológico quanto os 

cursos seqüenciais por campo de saber e os demais cursos de graduação devem ser 

considerados como cursos de educação profissional. A diferença fica por conta do nível 

de exigência das competências e da qualificação dos egressos, da densidade do currículo 

e respectiva carga horária . 12  

Essa nova educação profissional deverá preparar o indivíduo para atuar em um 

mundo do trabalho que vem passando por mudanças estruturais profundas e adotando 

novas formas de gestão e de divisão do trabalho; que se desloca da atividade industrial 

para o setor de serviços e emprega tecnologias cada vez mais complexas; que se 

organiza a partir de conceitos como flexibilidade, descentralização, empreendedorismo, 

fusão entre concepção e execução, polivalência, integração de tarefas, trabalho 

interativo, cooperação, autonomia, criatividade e atitude positiva frente à mudança.  

Hoje o mundo do trabalho apresenta características muito diversas daquelas 

vivenciadas num passado bastante recente. De acordo com a visão de muitos pensadores 

da atualidade, as mudanças continuarão ocorrendo num ritmo cada vez mais frenético. 

Segundo Domenico de Masi, professor de Sociologia de Trabalho da 

Universidade de Roma, as principais tendências relacionadas ao trabalho e à vida são: 

longevidade 

 

decorrente do avanço da ciência e da melhoria da qualidade de vida; 

tecnologia 

 

cuja evolução eliminará todo o trabalho repetitivo; trabalho e formação 

 

não será possível distinguir com precisão a diferença entre trabalho, estudo e tempo 

livre; onipresença  a comunicação virtual permitirá estar em contato com qualquer um, 

a qualquer hora, em qualquer lugar; tempo livre 

 

aumentarão as horas de ócio, 

tornando-se necessário ao indivíduo preparar-se para aplicá-las de forma a evitar o 

tédio; caráter - já que a fidelidade do cliente será a maior vantagem competitiva; 

                                                                                                                                              

  

12 BRASIL. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Parecer nº16/99, Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, 05/10/1999. p. 16 e 24. 
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subjetividade 

 
a diferença entre um profissional e outro serão seus gostos e seu 

comportamento; motivação e a paixão - serão fatores competitivos; qualidade de vida -  

viver mais será fato consumado, por isso não serão aceitos trabalhos que impeçam as 

pessoas de viver bem, a principal preocupação será como viver e não quanto viver.  

O autor afirma, ainda, que esse mundo futuro pode parecer muito atraente, 

entretanto, não se pode esquecer que atualmente cerca de 1,3 bilhão de pessoas no 

planeta vivem abaixo da linha de pobreza absoluta e que, nos últimos 30 anos, a 

desigualdade aumentou. Ou seja, a evolução tecnológica não trouxe avanço social para 

uma grande parcela da população mundial e, além disso, o número de pessoas que não 

têm condições de acesso aos benefícios gerados pela tecnologia cresce cada vez mais. 

Reverter essa situação é um desafio que se apresenta para a humanidade e requer a 

transformação radical das instituições, especialmente as que atuam na educação, que 

terão que assumir um papel muito efetivo e eficaz na missão de promover a inserção 

social.  

No Brasil, as mudanças estruturais do mundo do trabalho se fizeram 

sentir, sobretudo, a partir da abertura da economia, no início dos anos 90, e tiveram 

implicações diretas sobre os fluxos de comércio e de capitais, sobre a base tecnológica, 

gerencial e organizacional das empresas e sobre o mercado e as relações de trabalho. 

Entre janeiro de 1990 e dezembro de 1995, cerca de 2,1 milhões de empregos formais 

foram eliminados em conseqüência dessa abertura comercial que substituiu o antigo 

modelo de industrialização protegida, vigente no País até o final da década de 80. Parte 

do contingente de trabalhadores que perderam seus empregos encontrou ocupação no 

setor terciário formal, mas a maior parte teve que aceitar ocupação no setor informal. A 

informalização e a terceirização cada vez maior afasta os empregos dos padrões 

desejáveis de proteção social que todos os trabalhadores desejam e, associadas ao 

aumento da rotatividade da mão-de-obra, que cresceu 30,7% entre 1992 e 1995, 

concorrem para a queda da qualidade do emprego. 13 

Vai desaparecendo o emprego e surgindo o que aparece com o nome de 

empregabilidade, que é a capacidade de se empregar de forma dinâmica e rotativa. Ao 

mesmo tempo, a reestruturação tecnológica e a adoção de novas formas de organização 

do trabalho e de gerência, como forma de aumentar a competitividade das empresas 

                                                                                                                                              

  

13 BRASIL. (1995 

 

F. H. Cardoso). O mercado de trabalho e a geração de empregos. / Fernando 
Henrique Cardoso  Brasília: Presidência da República, Secretaria da Comunicação Social, 1996. p. 5-13. 
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brasileiras, elevam também o índice de produtividade, gerando um fenômeno estrutural 

que pressiona o desemprego, diminuindo os efeitos positivos do crescimento do produto 

industrial sobre o nível do emprego. 

 
Deve-se considerar, ainda, o aumento da demanda por educação profissional 

gerado pelo grande crescimento na matrícula e no número de concluintes do ensino 

médio brasileiro verificado na última década.  

Segundo dados do INEP, a matrícula no Ensino Médio brasileiro praticamente 

dobrou, passando de 3,5 milhões de alunos em 1990 para, aproximadamente, 6,9 

milhões em 1996, e o número de concluintes passou de 658 mil em 1990 para 1,3 

milhão em 1996. Ou seja, os resultados positivos das reformas recentemente 

promovidas pelo Governo Federal no Ensino Fundamental e no Ensino Médio também 

impõem desafios para as instituições de formação profissional, em todos os níveis e 

modalidades, porque ampliam progressivamente a sua clientela potencial. Outro fator 

que concorre para o aumento dessa demanda é a mudança na faixa etária de sua 

clientela. O mundo atual e futuro exigem educação e formação profissional ao longo de 

toda a vida produtiva. Ao considerar-se que, em 1995, a oferta de educação profissional 

não atingia nem a 5% da força de trabalho, percebe-se que o desafio é enorme e requer 

não só um esforço de planejamento estratégico por parte dos diferentes níveis de 

governo, como também por parte de cada instituição envolvida nesse processo, 

especialmente as Públicas. 14 

No parecer de Aparecido Cordão, (1999) sobre Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional de Nível Técnico, o Parecer CNE/CEB nº 16/99 educação 

profissional de nível técnico , diz-se que o exercício profissional de atividades de nível 

técnico vem sofrendo grande mutação. Ao técnico formado com base nas diretrizes 

curriculares apoiadas no Parecer CFE nº 45/72 era exigida, ao lado da educação geral de 

2º grau, predominantemente, formação específica em uma dada Habilitação 

Profissional. Em geral, um técnico não precisaria transitar por outras atividades ou 

setores diversos do de sua formação, mesmo que pertencesse à mesma área profissional. 

Hoje, a situação é diferente. 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 

profissional centrado no desenvolvimento de competências por área profissional. Torna-
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se cada vez mais essencial que o técnico tenha um perfil de qualificação que lhe permita 

construir itinerários profissionais, com mobilidade, ao longo de sua vida produtiva. Um 

competente desempenho profissional exige domínio do seu ofício associado à 

sensibilidade e à prontidão para mudanças e uma disposição para aprender, aprender a 

aprender e contribuir para o seu aperfeiçoamento. 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

Nível Técnico, portanto, estão centradas no conceito de competências por área 

profissional. Do técnico será exigida tanto uma escolaridade básica sólida, quanto uma 

educação profissional mais ampla e polivalente. A revolução tecnológica e o processo 

de reorganização do trabalho demandam uma completa revisão dos currículos, tanto da 

educação básica quanto da educação profissional, uma vez que se exigem dos 

trabalhadores, em doses crescentes, sempre maior capacidade de raciocínio, autonomia 

intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria e espírito empreendedor, bem como 

capacidade de visualização e resolução de problemas. 

Cordão enfatiza que é preciso alterar radicalmente o panorama atual da educação 

profissional brasileira, superando de vez as distorções herdadas pela profissionalização 

universal e compulsória instituída pela Lei Federal nº 5.692/71 e posteriormente 

regulamentada pelo Parecer CFE nº 45/72. Essa legislação, na medida em que não se 

preocupou em preservar uma carga horária adequada para a educação geral, ao ser 

ministrada no então segundo grau facilitou a proliferação de classes ou cursos 

profissionalizantes soltos, tanto nas redes públicas de ensino quanto nas escolas 

privadas. Realizada em geral no período noturno, essa profissionalização improvisada e 

de má qualidade confundiu-se, no imaginário das camadas populares, com a melhoria da 

empregabilidade de seus filhos. Com isso, a oferta de curso único integrando a 

habilitação profissional e o segundo grau, com carga horária reduzida, passou a ser 

estimulada como resposta política local às pressões da população. Pior ainda, com a 

falta de financiamento de que padece o ensino médio há décadas, tais cursos 

profissionalizantes concentraram-se, quase em sua totalidade, em cursos de menor 

custo, sem levar em conta as demandas sociais e de mercado, bem como as 

transformações tecnológicas em processo de implantação. 

                                                                                                                                              

 

14 CENSO EDUCACIONAL DE 1996, In Diário Oficial da União, de 13 de fevereiro de 1997. 
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É válido destacar que cursos técnicos de boa qualidade continuaram a ser 

oferecidos em instituições ou escolas especializadas em formação profissional, que não 

restringiram os seus cursos integrados aos mínimos legalmente estabelecidos. Tais 

cursos, também regulados pelo mesmo Parecer CFE nº 45/72 e outros posteriores, 

oferecendo um currículo misto, de disciplinas de educação geral e de disciplinas 

profissionalizantes, conviveram com a oferta de cursos especiais de qualificação 

profissional, de objetivos estritamente profissionalizantes, mais flexíveis e atentos às 

exigências e demandas de trabalhadores e de empresas. Alguns deles já organizados 

com a adoção do sistema modular nos seus cursos e programas, incentivados por alguns 

Conselhos Estaduais de Educação.  

Nas regiões em que a oferta de bom ensino de segundo grau preparatório para o 

vestibular era escassa, as escolas técnicas tradicionais acabaram se tornando a opção 

pessoal de estudos propedêuticos, distorcendo a missão dessas escolas, que reorientaram 

seus currículos muito mais para a continuidade de estudos que para a efetiva 

profissionalização técnica. 

A rearticulação curricular entre o ensino médio e a educação profissional de 

nível técnico orienta-se por dois eixos complementares: devolver ao ensino médio a 

missão e carga horária mínima de educação geral, que inclui a preparação básica para o 

trabalho, e direcionar os cursos técnicos para a formação profissional em uma sociedade 

em constante mutação. 

A preparação básica para o trabalho, no ensino médio, deve incluir as 

competências que darão suporte para a educação profissional específica. Esta é uma das 

fortes razões pelas quais as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(Parecer CNE/CEB n.º 15/98) insistem na flexibilidade curricular e na contextualização 

dos conteúdos das áreas e disciplinas 

 

sendo a vida produtiva um dos contextos mais 

importantes 

 

para permitir às escolas ou sistemas de ensino o trabalho com ênfases 

curriculares que facilitem a articulação com o currículo específico da educação 

profissional de nível técnico. Para dar apenas três exemplos: uma escola de ensino 

médio pode decidir, em sua proposta pedagógica, constituir as competências básicas que 

são obrigatórias nas áreas de ciências da natureza, relacionadas com as ciências da vida 

 

biologia, química orgânica, etc. Uma outra escola média poderá decidir acentuar as 

áreas de linguagens e de convivência social, enfatizando mais línguas estrangeiras, 
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história e geografia da região, artes e sociologia, avançando, assim, na preparação 

básica de seus alunos para o trabalho nas áreas de turismo, lazer, artes ou comunicação. 

Outra escola média, ainda, pode incluir o desenvolvimento de projetos de estudo da 

gestão pública de sua cidade, o que poderá vir a ser aproveitado, depois de devida 

avaliação, num curso técnico da área de gestão.  

Assim, a articulação entre a educação básica e educação técnica deve sinalizar às 

escolas médias quais as competências gerais que as escolas técnicas esperam que os 

alunos levem do ensino médio. Nesse sentido, tanto a LDB, em especial no seu artigo 

41, quanto o Decreto Federal nº 2.208/97,

 

estabelecem que disciplinas de caráter 

profissionalizante cursadas no ensino médio podem ser aproveitadas no currículo de 

habilitação profissional de técnico de nível médio. Os Pareceres CNE/CEB nºs 17/97 e 

15/98 reafirmam essas disposições. Com isso, ficam mantidas as identidades 

curriculares próprias de cada curso (o ensino médio e a educação profissional de nível 

técnico), preservando-se a necessária articulação entre eles. 

A iniciativa de articulação é de responsabilidade das próprias escolas na 

formulação de seus projetos pedagógicos, objetivando uma passagem fluente e ajustada 

da educação básica para a educação profissional. A Lei deixa claro que os gestores das 

escolas públicas devem estimular e criar condições para que a articulação curricular se 

efetive entre as escolas médias e técnicas. 

A duração da educação profissional de nível técnico, para o aluno, dependerá: a) 

do perfil profissional de conclusão que se pretende e das competências exigidas, 

segundo projeto pedagógico da escola; b) das competências constituídas no ensino 

médio; c) das competências adquiridas por outras formas, inclusive no trabalho. Assim, 

a duração do curso poderá variar, para diferentes indivíduos, ainda que o plano de curso 

tenha uma carga horária mínima previamente definida para cada qualificação ou 

habilitação, por área profissional, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

A LDB através da educação profissional coloca em evidência dois direitos 

fundamentais do cidadão: o direito à Educação e o direito ao Trabalho; ou seja, o direito 

à Profissionalização.    
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O mandato constitucional previsto no Artigo 227 da Constituição Federal deve 
ser concretizado, na área educacional, através de toda a educação escolar, a qual 
deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (§ 2º do Artigo 1º), uma 

vez que toda a educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (Artigo 2º), Além da educação básica, que tem por 
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores

 
(Artigo 22), e da educação superior, que tem entre seus objetivos, o 

de formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e 
colaborar na sua formação contínua (Inciso II do Artigo 43), a LDB prevê, ainda, que 
todo o aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem 
como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à 
educação profissional (Parágrafo Único do Artigo 39 da LDB).  

De acordo com a atual LDB, a educação profissional deixa de ser parte 

diversificada do ensino médio. O Ensino Médio é, essencialmente, etapa final da 

educação básica (Artigo 35), que deve, entre outras finalidades, propiciar a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores

 

(Inciso II do Artigo 35). Somente após a 

conclusão do Ensino Médio, ou concomitante com o mesmo, mas sem substituí-lo e sem 

tomar o lugar dessa formação geral do educando (§ 2º do Artigo 36), a qual tenha 

proporcionado ao concluinte da educação básica o necessário desenvolvimento de 

crescente autonomia intelectual e pensamento crítico (Inciso III do Artigo 35), é que 

poderá haver a preparação para o exercício de profissões técnicas (§ 2º do Artigo 36). 

O Parecer CNE/CEB nº 16/99 destaca que a Educação Profissional, na LDB, 

não substituí a Educação Básica e nem com ela concorre. A valorização de uma, não 

representa a negação da importância da outra . 

A melhoria da qualidade da Educação Profissional pressupõe uma Educação 

Básica de qualidade e constitui condição indispensável para o êxito num mundo pautado 

pela competição, pela inovação tecnológica e pelas crescentes exigências de qualidade, 

produtividade e conhecimento. A busca de um padrão mínimo de qualidade, desejável e 

necessário para qualquer nível ou modalidade de educação, deve ser associada à busca 

da eqüidade, como uma das metas da educação nacional. A preparação para profissões 

técnicas, de acordo com o § 2º do art. 36 da LDB, poderá ocorrer, no nível do ensino 

médio, depois de atendida a formação geral do educando, na qual o mesmo se aprimora 
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como pessoa humana, desenvolve crescente autonomia intelectual e pensamento crítico, 

bem como compreende os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 

produtivos, dando nova dimensão à Educação Profissional, na perspectiva do direito do 

cidadão ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida social e produtiva. 

A educação profissional evidencia uma função de grande importância que é a de 

preparar as pessoas para o exercício da cidadania e para o trabalho, em condições de 

influenciar o mundo do trabalho e de deixá-lo, em condições de desenvolver um 

trabalho profissional competente. O compromisso atual da escola técnica é com o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e o desenvolvimento de competências 

profissionais.  

As atividades de ensino deverão ser avaliadas e estarem centradas nos resultados 

de aprendizagem. Só tem sentido a existência de uma escola e o seu trabalho 

educacional, em função da aprendizagem dos alunos. Para caracterizar adequadamente 

as novas ênfases propostas pela LDB, Cordão menciona que o negócio do professor não 

é ensinar. O negócio do professor é provocar a aprendizagem dos alunos, é motivar e 

animar o processo de aprendizagem. Por isso é que ele ensina. O ensino é a ferramenta 

que o professor utiliza para que os seus alunos aprendam. É por isso que ele tem que 

buscar novas ferramentas, novas tecnologias de ensino e novas metodologias, as mais 

adequadas à aprendizagem dos seus alunos e ao desenvolvimento de competências 

profissionais.  

A escola profissional tem a missão de tornar-se um centro de referência técnica e 

tecnológica na área em que atua e na região onde se situa. Essa Escola deve formar um 

profissional capaz de desenvolver, articular, mobilizar e colocar em ação 

conhecimentos, habilidades e valores necessários para responder de maneira nova e 

criativa, aos desafios da sua vida profissional, para atender às exigências da mesma. O 

profissional competente é aquele que desenvolve a capacidade de procurar uma 

alternativa para solucionar os problemas com os quais se depara no exercício 

ocupacional. O profissional possui condições de buscar a informação, trabalhar essa 

informação, mobilizar e articular informações, conhecimentos, habilidades e valores 

para colocar em ação na hora em que for preciso para resolver os desafios da vida 

profissional, que exigem respostas sempre originais e criativas. 
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O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências para a cidadania e para o trabalho são os compromissos centrais de 

qualquer escola. De modo especial, é o compromisso central de uma escola técnica, que 

tem por obrigação, como já se disse, ser o centro de referência tecnológica na área 

profissional em que atua e na região onde se situa, para trabalhadores, empregadores e 

estudiosos. O compromisso da educação profissional é essencialmente com o 

desenvolvimento de competências profissionais, com crescente grau de autonomia 

intelectual, em condições de dar respostas adequadas aos novos desafios da vida 

profissional. Esse é o grande compromisso de qualquer escola técnica. O compromisso 

central da escola técnica e que orienta toda a reforma da Educação Profissional no 

Brasil gira em torno da noção de competência profissional. 

O que está na essência da reforma da educação profissional proposta pela atual 

LDB é, em primeiro lugar, uma desvinculação e, ao mesmo tempo, uma rearticulação 

entre educação profissional e educação básica. Educação profissional não é educação 

básica. Educação profissional não é parte diversificada do ensino médio. Ela 

complementa e se assenta sobre uma sólida educação básica. É importante, para uma 

efetiva profissionalização, que tenhamos uma educação básica bem estruturada, isto é: 

um Ensino Fundamental e um Ensino Médio de boa qualidade, enquanto consolidação 

da educação básica. Portanto, ao mesmo tempo em que ela está desvinculada da 

educação básica, deve se articular com ela. 

De acordo com a LDB, toda escola que pretenda promover a educação 

profissional deve ser organizada em função dos resultados de aprendizagem e do 

desenvolvimento de competências profissionais. Ela deve estar comprometida com os 

resultados de aprendizagem a serem assegurados à sua clientela. É direito dos clientes 

da escola, sejam empregadores, alunos ou pais de alunos, conhecer a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino e, mais, cobrar os resultados obtidos e a sua 

execução. Ninguém vai à escola para não aprender. Por isso mesmo, a avaliação da 

aprendizagem, na ótica da atual LDB, não deve ser realizada para reprovar, mas sim 

como avaliação diagnóstica, com vista à progressão contínua, a medir o grau de 

aprendizagem dos seus alunos, para conseguir melhores resultados, de aprendizagem, e 

colocando os alunos num patamar superior de aprendizagem e de desenvolvimento de 

competências profissionais.  
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Numa escola técnica, aluno busca conhecimentos, habilidades, valores que o 

conduzam a um exercício profissional competente, em condições de arrumar um 

emprego novo ou de melhorar seu desempenho profissional no emprego atual, 

desenvolvendo suas atividades profissionais com eficiência e eficácia. Precisa, para 

tanto, ter condições de responder aos desafios profissionais, que lhe são apresentados 

sempre como novos, de maneira original e criativa, o que pressupõe, por parte da escola, 

um projeto pedagógico necessariamente participativo. O currículo é meio para 

desenvolver competências; o compromisso da escola é com o perfil profissional de 

conclusão dos seus alunos a ser desenvolvido por meio das atividades curriculares da 

escola.  

As atividades de ensino devem ser avaliadas pelos resultados de aprendizagem. 

O real compromisso da escola é com o desenvolvimento crescente da autonomia 

intelectual do educando, de modo a continuar aprendendo e articulando as várias 

dimensões de educação, trabalho, ciência e tecnologia. Este é o grande compromisso da 

nova escola técnica e, também, o seu grande desafio. Para tanto, é necessário que a 

escola faça um plano de curso que possibilite múltiplas entradas e saídas, para a 

qualificação, a habilitação e a especialização profissional. É importante que ela planeje 

os seus cursos não fechados apenas em habilitações específicas voltados para postos de 

trabalho, mas que pense e articule o seu currículo por área profissional, dando chances 

para que o aluno tenha condições de planejar o seu próprio itinerário de 

profissionalização.  

Os docentes deverão ter condições de um exercício profissional pleno, a partir 

do próprio projeto pedagógico, e não serem meros repassadores de aulas planejadas por 

outros. É direito e dever dos professores, de acordo com os Artigos 12 e 13 da atual 

LDB, participar da concepção, elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico 

da escola.  

A nova Educação Profissional orienta que o currículo é o meio para se 

desenvolver competências profissionais e aprender a aprender, com crescente grau de 

autonomia intelectual. Toda a organização da escola técnica é o meio para se 

desenvolver competências profissionais. A escola deve estar comprometida com o perfil 

profissional de conclusão. Antes de a escola lançar o seu curso, ela deve ter muita 

clareza de qual profissional deseja formar, e qual será o perfil desse profissional. É com 
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esse perfil que ela vai se comprometer e é para dar conta desse perfil que vai organizar 

seu currículo. Toda a organização curricular deverá estar direcionada para resultados de 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências profissionais que dêem conta desse 

perfil profissional desejado.  

A LDB reservou um espaço privilegiado para a Educação Profissional. Ela 

ocupa um capítulo específico dentro do título amplo que trata dos níveis e das 

modalidades de educação e ensino, sendo considerada como um fator estratégico de 

competitividade e de desenvolvimento humano na nova ordem econômica mundial. 

Além disso, a Educação Profissional articula-se, de forma inovadora, com a Educação 

Básica e passa a ter um estatuto próprio, moderno e atual, tanto no que se refere à sua 

importância para o desenvolvimento econômico e social, quanto na sua relação com os 

vários níveis da educação escolar. 

O exercício profissional de atividades de nível técnico vem sofrendo grandes 

transformações. Ao técnico formado com base nas diretrizes curriculares apoiadas no 

Parecer CFE n.º 45/72 era exigida, predominantemente, formação específica. Em geral, 

um técnico não precisaria transitar por outra atividade ou setor diverso ao de sua 

formação, ainda que pertencesse à mesma área profissional. Acontece que o mundo do 

trabalho está se alterando contínua e profundamente, pressupondo o aparecimento de 

um novo modelo de educação profissional centrado no desenvolvimento de 

competências por área profissional. Torna-se cada vez mais essencial que o técnico 

tenha um perfil de qualificação que lhe permita construir itinerários profissionais com 

mobilidade, ao longo de sua vida produtiva. Um competente desempenho profissional 

exige domínio do seu ofício, associado à sensibilidade e à prontidão para mudanças, 

além de uma disposição para aprender, o que contribuirá para o seu aperfeiçoamento. 

Para atender a essas novas exigências profissionais, num momento em que a 

convivência e as práticas sociais, na vida cotidiana, são invadidas, em escala 

ascendente, por novas informações e conteúdos tecnológicos, ocorrendo um movimento 

de aproximação crescente entre as demandas de trabalho e as da vida pessoal, cultural e 

social, um novo modelo que emerge para a nova educação profissional é o do 

desenvolvimento de competências profissionais. 

A escola terá um compromisso para com os resultados do seu trabalho, em 

termos de desenvolvimento da capacidade de aprendizagem de seus alunos. Significa 
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que cada aluno deva ter condições de continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 

adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores (Inciso II do Artigo 35 da LDB), significa que o cidadão trabalhador deve 

ser conduzido ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva 

(Artigo 39). Implica um correto entendimento do conceito de competência e de como 

utilizá-lo como novo modelo de organização curricular, uma vez que não existem mais 

os tradicionais mínimos curriculares por habilitação profissional instituída pelo 

Parecer CFE n.º 45/72 e seguintes. A nova orientação curricular ditada pela Resolução 

CNE/CEB nº 04/99, e pelo Parecer que a acompanha, o Parecer CNE/CEB nº 16/99, não 

inclui mais os mínimos curriculares , mas sim um conjunto articulado de princípios, 

critérios, competências profissionais gerais do técnico por área profissional e 

procedimentos a serem observados pelos Sistemas de Ensino e pelas escolas na 

organização e no planejamento dos cursos de nível técnico , (Artigo 2º da Resolução 

CNE/CEB nº 04/99), que organiza a nova educação profissional por áreas 

profissionais (Artigo 5º), centrada na noção de competência profissional .  

O conceito de competência profissional amplia a responsabilidade das 

instituições de ensino na organização dos currículos de Educação Profissional, na 

medida em que exige a inclusão, entre outros, de novos conteúdos, de novas formas de 

organização do trabalho, de conhecimentos adquiridos na prática, de metodologias que 

propiciem o desenvolvimento de capacidades para resolver problemas novos, além das 

noções de como comunicar idéias, tomar decisões, ter iniciativa, ser criativo e ter 

crescente autonomia intelectual, num contexto de respeito às regras de convivência 

democrática e em condições de monitoramento do próprio desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

A educação profissional de nível técnico, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 

16/99, abrange a habilitação profissional e as correspondentes especializações e 

qualificações profissionais, inclusive, para atendimento ao menor na condição de 

aprendiz, conforme disposto na Constituição Federal e em legislação específica. Para os 

aprendizes, torna-se efetiva a possibilidade descortinada pelo Parecer CNE/CEB n.º 

17/97, de cumprimento da aprendizagem também no nível técnico da educação 

profissional, considerando-se a flexibilidade preconizada na atual legislação 

educacional, associada à universalização do ensino fundamental e à progressiva 

regularização do fluxo nessa etapa da educação básica. 



 

61 

Além de englobar a habilitação e as correspondentes qualificações e 

especializações, a educação profissional de nível técnico compreende, também, etapas 

ou módulos sem terminalidade e sem certificação profissional, os quais objetivam 

apenas proporcionar adequadas condições para um melhor proveito nos estudos 

subseqüentes de uma ou de mais habilitações profissionais, em estreita articulação com 

o Ensino Médio, como, por exemplo, um módulo inicial destinado à equalização de 

conteúdos básicos indispensáveis ao desenvolvimento das competências profissionais 

requeridas pelo perfil profissional de conclusão do curso oferecido. 

A educação profissional de nível técnico abrange, ainda, cursos ou módulos 

complementares de especialização, aperfeiçoamento e atualização de pessoal já 

qualificado ou habilitado nesse nível de educação profissional. São formas de 

complementação da própria qualificação ou habilitação profissional de nível médio, 

intimamente vinculadas às exigências e realidades do mercado de trabalho. 

Os cursos de educação profissional de nível técnico, planejados de acordo com 

os artigos 12 e 13 da LDB, com a efetiva participação dos docentes, quaisquer que 

sejam eles, em sua organização, deverão ter como referência básica, no planejamento 

curricular, o perfil do profissional que se deseja formar, considerando-se o contexto da 

estrutura ocupacional da área ou áreas profissionais, a observância das diretrizes 

curriculares nacionais definidas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação e os referenciais curriculares por área profissional, produzidos e difundidos 

pelo Ministério da Educação. Essa referência deverá ser considerada tanto para o 

planejamento curricular dos cursos, quanto para a emissão dos certificados e diplomas, 

bem como dos correspondentes históricos escolares, que deverão explicitar as 

competências profissionais obtidas. A concepção curricular, consubstanciada no plano 

de curso, é prerrogativa e responsabilidade de cada escola e constitui meio pedagógico 

essencial para o alcance do perfil profissional de conclusão proposto pela própria 

escola. 

Outro aspecto que deve ser destacado para o planejamento curricular é o da 

prática. Na educação profissional, embora óbvio, deve ser repetido que não há

 

dissociação entre teoria e prática. O ensino deve contextualizar competências, visando 

significativamente à ação profissional. Daí que a prática se configura não como 

situações ou momentos distintos do curso, mas como uma metodologia de ensino que 
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contextualiza e põe em ação o aprendizado. Nesse sentido, a prática profissional supõe o 

desenvolvimento, ao longo de todo o curso, de atividades tais, como: estudos de caso, 

conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas individuais e em equipe, projetos, 

estágios e exercício profissional efetivo. 

A prática profissional constitui e organiza o currículo, devendo ser a ele 

incorporada no respectivo plano de curso. Inclui, quando necessário, o estágio 

supervisionado realizado em empresas e outras instituições afins. Assim, as situações ou 

modalidades e o tempo de prática profissional deverão ser previstos e incluídos pela 

escola na organização curricular e, exceto no caso do estágio profissional 

supervisionado, na carga horária mínima do curso. A duração do estágio supervisionado 

deverá ser acrescida ao mínimo estabelecido para o curso, conforme determina a 

Resolução CNE/CEB nº 04/99. 

É esperado que as escolas de educação profissional preparem profissionais que 

tenham aprendido a aprender e a gerar autonomamente um conhecimento atualizado, 

inovador, criativo e operativo, que incorpore as mais recentes contribuições científicas e 

tecnológicas das diferentes áreas do saber. 
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CAPÍTULO 2 

 
O Técnico da Área de Construção Civil e seus elementos de   

Formação: Síntese entre os aspectos normativos e a ação institucional  

2.1  O Currículo e a Metodologia da Área de Construção Civil 

Com o advento da reforma da educação profissional a partir da LBD, lei 

9.394/96, regulamentada por decretos e portarias, desencadeou-se um processo de 

reestruturação das instituições responsáveis pela educação profissional.  

Assim sendo, este capítulo procurará analisar os aspectos normativos e a ação 

institucional. Um aspecto importante dentro desse contexto é a verificação da sintonia 

entre o espaço formativo (currículo) e a demanda do setor produtivo (mundo de 

trabalho).  

As mudanças de caráter pedagógico, ocorridas na década de 90 foram 

justificadas a partir do argumento da sua inadequação às novas exigências do mercado 

globalizado.  

A escolha do CEFET-PE ocorreu por ser considerado modelo de ensino 

profissionalizante e por ter se destacado nacionalmente pela utilização de mecanismos 

de articulação entre suas ações e o processo produtivo da região. A área de construção 

de civil foi escolhida entre as demais da instituição por ter sido a primeira a implantar 

ações no sentido de seguir o novo ordenamento legal.  

A estrutura curricular dos seus cursos foi desenhada dentre os novos preceitos na 

LBD 9.394/96.  

A questão curricular é abordada no artigo 6º, inciso I do decreto nº 2.208, no 

qual fica estabelecido que: O ministério da educação, ouvido o Conselho Nacional de 

Educação, estabelecerá diretrizes curriculares nacionais, constantes de carga horária 

mínima do curso, conteúdos mínimos, mobilidades e competências básicas por área 

profissional .  

Os desafios enfrentados pela educação profissional não são diretamente 

determinados pelas transformações recentes no setor da economia e pela globalização 

da economia, mas principalmente pela mudança nos processos de trabalho e 

qualificação profissional.   
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As diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico 

são expressas e estão centradas no conceito de competência por área, conforme o 

parecer 16/99 que diz: Ser competente e ser capaz de mobilizar conhecimentos, 

informações e até mesmo, hábitos, para aplicá-los, com capacidade de julgamento, em 

situações reais e concretas, individualmente e com sua equipe de trabalho (Brasil, 

CNE, Parecer 16/99). 

 

O modelo pedagógico por competências prioriza conhecimentos, habilidades 

sociais, intelectuais, atividades e comportamentos requeridos em determinadas áreas de 

trabalho, por setores da economia.  

O Decreto nº 2.208/97 sistematizou a Educação Profissional em três níveis, 

Básico, Técnico e Tecnológico. O nível técnico poderá ser realizado de forma 

concomitante ou seqüencial ao Ensino Médio. A forma concomitante permite que o 

aluno esteja cursando este nível de ensino na própria instituição ou em outro 

estabelecimento educacional. Ao mesmo tempo deverá manter matrícula no Curso ou 

habilitação Técnica, geralmente em turnos diferentes. Assim, terá duas matrículas, uma 

no Ensino Médio e outra na Educação Profissional de nível Técnico. 

A forma seqüencial exige que o aluno já tenha concluído o Ensino Médio. 

Portanto, cursará apenas a Educação Profissional de nível Técnico, que observará, a 

exemplo de outra forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas na 

Resolução aprovada pelo Conselho Nacional, em 05 de outubro de 1999, em que estão 

incluídos princípios, como: independência e articulação com o ensino médio; respeito 

aos valores estéticos, políticos e éticos; desenvolvimento de competências profissionais; 

flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização na organização curricular; 

identidade dos perfis de conclusão; atualização permanente dos cursos e currículos; 

autonomia da escola em seu projeto pedagógico (Parecer CNE/CEB nº 16/99).  

Esse nível da educação profissional deverá ser organizado por áreas, que 

incluem caracterização, competências profissionais gerais e cargas horárias mínimas 

para cada habilitação. Uma área profissional é constituída por uma base humanística e 

científica oferecida pela educação fundamental e média; por uma base tecnológica, 

capaz de proporcionar aos alunos uma visão ampla e geral de toda a área. Daí surgem as 

habilitações profissionais. 
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Dessa forma, a organização curricular das habilitações deverá ser constituída 

com base nas competências profissionais necessárias ao desempenho das profissões, ou 

seja, a constituição articulada de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para 

o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho ou 

função. 

Os planos de curso devem conter justificativa, objetivos, requisitos de acesso, 

perfil profissional de conclusão, organização curricular, critérios de aproveitamento de 

estudos e competências, critérios de avaliação, instalações e equipamentos, pessoal 

docente e técnico, além da definição dos certificados e/ou diplomas. 

Esta pesquisa desenvolveu-se na Área Profissional de Construção Civil, no nível 

Técnico, cujas competências profissionais gerais apresentaremos a seguir.  

Assim, foi implantado no CEFET-PE em 1998, o primeiro curso piloto-modular 

e por competência, do Brasil. Escolhido o curso na área de Construção Civil, o curso de 

Construção de Edifícios , criado após estudo de mercado que apresentou na 

oportunidade, uma tendência de crescimento na capital pernambucana.

  

Os currículos estão delineados, obedecendo a uma estrutura flexível, através de 

módulos, cada um com terminalidade, e sistemas de estágio por alternância, observando 

a interdisciplinalidade nos ambientes tecnológicos.  

Essa articulação exige uma aproximação considerável entre o CEFET, seus 

professores, especialistas, alunos e o mundo do trabalho, este em constante evolução, 

principalmente no que diz respeito aos novos procedimentos e processos de produção.  

Nesse percurso, para melhor atender às demandas da sociedade, especialmente 

no que se refere à formação profissional, a Instituição realiza pesquisas de tendências 

que subsidiam a oferta de cursos, como também a organização dos conteúdos a serem 

ministrados.  

A metodologia adotada, sempre em sintonia com o que sinaliza o mundo do 

trabalho, está em consonância com as especificidades de cada curso elencado, tendo-se 

como elemento balizador a construção das competências e habilidades requeridas para 

cada nível de ensino.  

Programas de treinamento e capacitação pedagógica, atualização e capacitação 

de profissional com formação superior na área tecnológica são desenvolvidos, 

atendendo às demandas dos Sistemas Educacionais do Estado de Pernambuco.  

Nesse processo de formação flexível, são identificados domínios que possam ser 

aproveitados como base científica e tecnológica que permita a construção de 
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competências específicas, bem como favoreça o aproveitamento desses domínios 

adquiridos na Escola e/ou no mundo do trabalho.  

O Núcleo de Educação Ambiental, instituído no CEFET-PE, tem implementado 

ações que articulam com o setor produtivo, elevando o nível de cooperação entre as 

Instituições de fomento à pesquisa e a educação ambiental. Assim, programas de 

iniciação científica e tecnológica, ligados ao corpo discente e docente são cada vez mais 

desenvolvidos, com o objetivo de produzir novas tecnologias, que possibilitem e 

intensifiquem melhorias substanciais no processo de produção, gerando, 

conseqüentemente, novos produtos e serviços, estendendo-se esses benefícios à 

sociedade.  

Com esse embasamento científico-tecnológico, os Programas de consultoria, 

assessoria, assistência técnica, desenvolvimento de recursos humanos são fortalecidos. 

Desse modo, áreas de atuação são mapeadas, para que esses serviços possam ser 

prestados, atendendo às necessidades de empresas do Estado de Pernambuco, no que se 

refere a áreas de atuação do CEFET-PE.  

A fim de avaliar os processos e resultados das ações empreendidas, bem com o 

impacto delas nos distintos setores da economia, o Conselho-Diretor desempenha um 

papel fundamental, visto que, além de outras atribuições, subsidia o desenho de novos 

percursos para que esse Centro esteja sempre sintonizado com as demandas que o setor 

produtivo do Estado requer.  

Assim, o esforço empreendido para a concretização da transformação da ETFPE 

em CEFET-PE foi o grande marco institucional já vivido, não representando o fim com 

a vitória de tal transformação, mas um constante empreendimento na expansão das 

ações já implementadas e das que estão por vir, sempre tendo como elemento primordial 

a prestação de bens e serviços à sociedade pernambucana. 

 

Como foi visto no decorrer desta análise, o CEFET-PE buscou ao longo de sua 

existência, implantar e implementar alguns modelos de gestão, sempre tentando 

acompanhar os avanços tecnológicos e as mudanças comportamentais ocorridas com o 

passar do tempo, sempre sintonizado com as exigências do mundo produtivo e os novos 

conceitos do contexto educacional.   

O Curso de Construção de Edifícios foi estruturado em módulos independentes, 

com estágio opcional, de forma concomitante a qualquer módulo, ou ainda de forma 

seqüencial ao término dos 03 (três) módulos, com uma carga horária mínima de 420h, 

podendo atingir 720h de carga horária máxima (CEFET-PE, 1996). 
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O curso possui saídas ao final de cada módulo, conferindo certificação por 

competência e a soma dos três módulos dará um diploma de Técnico em Construção de 

Edifícios.(Projeto do Curso de Construção de Edifícios do CEFET-PE).  

Todo esse período foi acompanhado por uma série de desafios, que faziam com 

que a Instituição buscasse recursos para financiar a capacitação do seu corpo docente 

que estava para enfrentar uma situação totalmente nova no contexto educacional.  

Foi criada, naquela ocasião, a Diretoria de Relações Empresariais, com a 

finalidade de tornar mais ágil e flexível o relacionamento da Escola com o Mercado. 

Suas ações passaram para a realização sistemática de pesquisa de mercado, atualização 

de professores em empresas e ampliação de parcerias e convênios.                         
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2.2  Competências Profissionais Gerais do Técnico de Construção Civil   

As competências profissionais gerais do técnico de Construção Civil são, 

segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico são: 

 
Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos 

visando a qualidade e produtividade dos processos construtivos e de 

segurança dos trabalhadores. Analisar interfaces das plantas e 

especificações de um projeto, integrando-as de forma sistêmica, detectando 

inconsistências, superposições e incompatibilidades de execução. 

 

Propor alternativas de uso de materiais, de técnicas e de fluxos de 

circulação de materiais, pessoas e equipamentos, tanto em escritórios quanto 

em canteiros de obras, visando à melhoria continua dos processos de 

construção. 

 

Elaborar projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações hidráulicas e 

elétricas, com respectivos detalhamentos, cálculos e desenhos para 

edificações, nos termos e limites regulamentares. 

 

Supervisionar a execução de projetos, coordenando equipes de trabalho. 

 

Elaborar cronogramas e orçamentos, orientando, acompanhando e 

controlando etapas da construção. 

 

Controlar a qualidade dos materiais, de acordo com as normas técnicas. 

 

Coordenar o manuseio, o preparo e o armazenamento dos materiais e 

equipamentos. 

 

Preparar processos para a aprovação de projetos de edificações em 

órgãos públicos. 

 

Executar e auxiliar trabalhos de levantamentos topográficos, locações e 

demarcações de terrenos. 

 

Acompanhar a execução de sondagens e realizar suas medições. 

 

Realizar ensaios tecnológicos de laboratório e de campo. 

 

Elaborar representação gráfica de projetos.  

Existem ainda competências específicas dessa habilitação que são definidas 

pela própria escola para completar o currículo, em função do perfil 

profissional de conclusão da habilitação. A carga horária mínima de cada 

habilitação é de 1.200 horas. 
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2.3  Perfil do Aluno  

Atualmente, o quadro de alunos ingressantes nos Cursos Técnicos do CEFET-PE 

tem uma prevalência masculina de 75,4%, contra 22,1% do sexo feminino, numa 

maioria de alunos jovens (72,2%), na faixa etária entre 18 a 23 anos. 

Os alunos são, em sua maioria, solteiros, 91,3% e 7,2% são casados ou vivem 

maritalmente. 

No que se refere à moradia, a grande parte dos alunos, em torno de 90% moram 

na Região Metropolitana do Grande Recife, com predominância na capital. 

Os alunos oriundos de escolas públicas apresentam um percentual de 40,2%, 

para 56,4% de escolas particulares. 15 

Diante dos resultados acima se verifica a necessidade de um aprofundamento no 

estudo relativo ao perfil do aluno ingresso no CEFET-PE, uma vez que essas 

informações têm uma interferência direta nos resultados que determinam a condição de 

empregabilidade dos egressos do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Pernambuco.                 

                                                

 

15 Fonte: Perfil Sócio da clientela Escolar ingressante no CEFET-PE em2002.1- Serviço Social do 
CEFET-PE 
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CAPÍTULO 3 - Empregabilidade - As qualificações requeridas nos   

     Novos Sistemas de Trabalho  

A noção de que pode existir uma nova relação entre os sistemas de produção, a 

organização do trabalho e as qualificações profissionais vêm sendo praticada em muitos 

países industrializados que procuram melhorar sua competitividade sem reduzir os 

níveis de remuneração.  

Esse sistema de produção visa oferecer aos trabalhadores uma maior 

participação na gestão da empresa, bem como uma melhoria de seus salários, para que, 

dessa forma, eles possam sentir-se mais valorizados. No entanto, a qualificação 

profissional não está evoluindo na mesma proporção dos sistemas de produção.  

A história das reformas do trabalho e a produção vêm desde os experimentos de 

Western Eletric, nos Estados Unidos, e dos critérios das relações humanas por eles 

originados (que dão uma maior atenção às necessidades sociais dos trabalhadores), 

passando pelos estudos sócio-técnicos do Instituto do Reino Unido (adaptação da 

tecnologia no entorno social do trabalho), até os estudos de natureza psicológica do que 

chamamos de posto de trabalho , que consideram as necessidades individuais e as 

características das tarefas próprias de cada um. Esse debate atual, especialmente nos 

EUA, parte de resultados de investigações passadas e gira em torno dos aspectos da 

organização do trabalho tal como da participação do pessoal nos trabalhos em equipe 16.  

Um dos elementos que singulariza essa etapa do debate sobre as organizações do 

trabalho é a eficiência da produção, associada à valorização do trabalhador.  

Tais sistemas produtivos têm seu expoente de destaque nas indústrias do Japão. 

Compreendem técnicas de trabalho, como controle dos processos, sistemas de produção 

e o perfeccionismo contínuo da gestão de qualidade total.  

Não é surpreendente que esse seja o pleito adotado pelos projetos de 

investigações com enfoque na produção, como por exemplo, os estudos relativos à 

indústria automobilística, patrocinados pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) e outro sobre a fabricação em geral efetuado pela Academia Nacional de 

Ciências dos Estados Unidos. 

                                                

 

16 Richard Hackman y Greg R. Odham: Work redisign (Reading, Massachussetts, Addison Wesley, 

1980).  
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Os modelos de produção mais avançados se baseiam principalmente pelo critério 

do incremento da qualidade, da produtividade e da flexibilidade, porém obtêm-se 

mediante uma utilização mais eficaz da força de trabalho. Em particular, o 

procedimento, a delegação de responsabilidade e a tomada de decisão passam 

diretamente das estruturas administrativas para os trabalhadores e as equipes 

constituídas por eles. 

 

Os principais elementos que definem um eficiente sistema de trabalho são os 

seguintes: 

 

Maiores atribuições aos trabalhadores, com a participação destes nas 

decisões. Os membros do pessoal ordinário assumem certas tarefas, antes 

desempenhadas apenas pelo pessoal de supervisão, engenheiros ou 

profissionais especializados. 

 

Rotatividade entre postos de trabalho proporcionando formação recíproca 

 

os trabalhadores intercambiam comprometidos, uns com os outros, e 

apresentam reciprocamente as tarefas, possibilitando, assim, uma 

ampliação do universo de qualificações. 

 

Medidas de estímulo de pessoal 

 

participação em benefícios, 

estabilidade de emprego, programas de remuneração em função de suas 

qualificações, formação contínua destinada a dotá-los de atitudes básicas 

em matéria de comunicação e relações humanas e interpessoais, 

ampliação dos conhecimentos relativos à produção, programas de 

socialização, que indicam regras e valores implícitos da organização para 

fomentar uma decisão mais intensa e coesa.  

Há um grande número de estudos que examinam os efeitos dos sistemas de 

trabalho possuidores dessas características. 

Os resultados obtidos apontam alguns pressupostos.  

Participação do pessoal nos trabalhos em equipe observou-se que essa 

participação trazia decisões mais acertadas aumentando a dedicação dos participantes, 

reduzindo o número de supervisores e chefes.  

O trabalho em equipe apresenta uma grande vantagem, pois aumenta a 

responsabilidade dos participantes, uma vez que eles são co-responsáveis pelas decisões 

tomadas pelo grupo, com isso são obtidos elevados níveis de rendimento. Os dados 

levantados através de estudos de casos mostram os efeitos positivos do trabalho em 

equipe, destacando-se entre outras, a redução da necessidade de supervisão, pois todos 
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são supervisores entre si, e de si mesmos. Há o aumento da produtividade, permitindo 

alcançar objetivos de difícil realização que requerem dotes de criatividade e capacidade 

para resolver problemas (exemplo: a necessidade de se conceberem novos produtos e de 

se idealizarem novas técnicas). 

A rotatividade entre os postos de trabalho e a formação mútua diminuem a 

fadiga e reduzem tanto os problemas de absenteísmo como o movimento excessivo de 

pessoal. Isso traz uma considerável melhoria nas atitudes do pessoal e um 

comportamento positivo.  

Medidas de estímulo de pessoal trouxeram benefícios enormes, como o maior 

interesse de defesa da organização por parte dos membros do grupo, a elevação na 

qualidade das decisões tomadas, possibilitando aos trabalhadores uma maior autonomia. 

Tudo isso é usado sempre em benefício da própria empresa.  

As qualificações requeridas nos novos sistemas apontam para um fator que exige 

cada vez mais pessoal qualificado, com competências cada vez maiores. Esse modelo de 

produção traz uma conseqüência preocupante que é a eliminação de alguns postos de 

trabalho, pois transfere algumas tarefas para os mesmos trabalhadores da produção. As 

decisões tomadas em equipe não exigem que cada trabalhador possua todas as 

competências necessárias para desempenhar cada tarefa, e sim, o compromisso de 

assumir as responsabilidades incumbidas ao grupo. 17  

As mudanças que estão ocorrendo no sistema produtivo, baseadas em um 

conjunto de inovações técnico-organizacionais têm provocado profundas alterações no 

mundo do trabalho, particularmente no que diz respeito às novas exigências de 

qualificação do profissional. O novo padrão de produção tem exigido um conjunto de 

conhecimentos e habilidades do trabalhador, que deve ser capaz de trabalhar em 

ambientes de constantes mudanças.  

Existe hoje uma discussão sobre a formação profissional num sentido mais 

estrito, no contexto da reconfiguração do Mercado de Trabalho, que pode de fato 

constituir uma das soluções para a empregabilidade do trabalhador, particularmente, 

levando-se em conta a realidade brasileira. 

                                                

 

17 L. Cotton, D. A. Valbrath, K. L. Foggatt, M. L. Legnick 

 

Hall y K. R. Jennings: Emplayer 

partipation: Diverse forms and different outcomes , in Academy of Management Review (Estado de 

Mississipi), Vol.. 13, 1988 págs. 8-22.  
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Considera-se a qualificação profissional como condição básica para a 

empregabilidade. Essa hipótese não deve ser aceita sem uma análise crítica, pois sem 

ela poderão ocorrer dificuldades estruturais do mercado de trabalho, retirando a 

responsabilidade do governo na implementação de Políticas Públicas e excluindo das 

empresas a sua responsabilidade social, atribuindo a culpa apenas ao indivíduo, de 

não estar inserido no mundo do trabalho, apenas por falta de qualificação. 

Há um grande desafio, que é a relação entre indivíduos, trabalho e organização, 

devido à enorme multiplicidade de significados associados à palavra carreira, mas nada 

impede que se delimite um núcleo central de idéias sobre o conceito de carreira 

ocupacional, que nos faz retornar à trajetória, percurso, transição e processo de escolha, 

que, na maioria das vezes, é dirigido pelo próprio sujeito, pois as pessoas vão 

construindo cominhos para sua inserção no processo produtivo. 

Esse processo articula fortemente esferas públicas e privadas, levando vários 

estudiosos a se interessar sobre o mundo do trabalho, especialmente, o domínio das 

organizações e dos processos de gestão. Hoje, mais do que nunca, estamos vivenciando 

um marco no momento histórico quanto às relações do homem com o seu trabalho e das 

organizações com os seus gestores.  

Sendo assim, por ser ao mesmo tempo um vértice que articula decisões pessoais 

e processos organizacionais de gestão de pessoas, o conceito de carreira se torna 

importante para analisar indivíduos e organizações, como atores sociais, para que estes 

configurem o cenário do setor produtivo.  

Dessa maneira, torna-se imprescindível o estudo nessa área com ênfase especial 

para as Instituições Educacionais e os gestores responsáveis por elas.  

Pelo fato de o trabalho envolver a articulação entre processos decisórios 

individuais e organizacionais, o campo de estudo torna-se, naturalmente, 

interdisciplinar, ou seja, denota um nível de compreensão capaz de diferenciar as 

histórias individuais das pessoas, possibilitando demonstração de capacidades, e um 

foco na questão organizacional, voltado para compreender a implementação das 

Políticas de Desenvolvimento e de que forma se articulam os planos no contexto social, 

cultural, econômico e tecnológico. 

Esse é um processo que se concretiza ao longo do tempo e que só pode ser 

incorporando nessa dimensão temporal. O estudo da empregabilidade insere-se nas 

preocupações atuais que priorizam a análise da dinâmica dos fenômenos individuais, 

organizacionais e sociais. O estudo das transições, quer individuais, quer 
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organizacionais, se mostra um foco indispensável de investigação em um contexto 

marcado por mudanças e transformações. 

Dentre os vários significados da palavra empregabilidade, podemos destacar: 

condição daquele que, ajustado às contínuas mudanças no mundo do trabalho, está apto 

a nele permanecer. As posturas atuais requeridas para se manter empregável são, entre 

outras: trocar a lógica do emprego pela lógica do trabalho; saber que a remuneração é 

conquistada pelo resultado do seu trabalho; atualizar permanentemente os 

conhecimentos; estar comprometido com a empresa; ser criativo, ter visão global; ser 

crítico e ter espírito de liderança. Pois como defende Brzezinski, (2000): 

[...] a competitividade internacional definida pela globalização no novo cenário 

mundial inclui exigências como a adoção de novas tecnologias, a assunção de atitudes 

mais flexíveis em relação à refuncionalização do capitalismo e às novas relações de 

trabalho, o reconhecimento do aumento da produtividade da economia e a aplicação de 

mecanismos de ajustes financeiros, para tornar o sistema capitalista mais dinâmico. 

Como conseqüência do fenômeno da globalização excludente e da internacionalização 

do capital e do trabalho ocorreram profundas modificações que atingiram a economia do 

continente latino-americano. A modernização produtiva, a inserção nos mercados 

crescentemente globalizados e o desmantelamento do aparato protecionista constituem 

sinais visíveis de mudança de rumo na maioria dos países. Ao mesmo tempo esses 

fatores advindos da modernidade, especialmente no Brasil, implicam altos custos sociais 

para amplos segmentos da população.   
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CAPÍTULO 4 - Análise da Condição de empregabilidade dos egressos   

     da Área de Construção Civil do CEFET-PE. 

    Relação entre a formação profissional e empregabilidade.  

A Pesquisa foi realizada através da utilização de três modelos de questionários, 

sendo o modelo 1, para egressos fora do mercado de trabalho (14 entrevistados), o 

modelo 2, para os egressos no mercado de trabalho, fora da área de formação 

(07entrevistados) e o modelo 3, para os egressos no mercado de trabalho, na área de 

formação (06 entrevistados).  

O primeiro questionamento no modelo 1 foi sobre as dificuldades encontradas 

para conseguir emprego, após a conclusão do curso, mostrando que essas dificuldades 

apresentaram variáveis, como: a falta de experiência, uma certa desvalorização do 

técnico no mercado de trabalho e a questão dos baixos salários do técnico. Um ponto 

que chamou a atenção foi o grande número de egressos que seguiram seus estudos em 

cursos superiores, principalmente em Engenharia Civil.  

1 - Quais as dificuldades que você encontrou para conseguir emprego, após a 
conclusão do seu curso na área de construção civil ? 

20,0%

13,3%

20,0%

46,7%

Necessidade de Cursar o nível superior

Falta de experiência

Falta de valorização do Técnico

Baixos salários
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Foi perguntado sobre a persistência na busca de emprego. A maioria deles 

respondeu que não houve muito empenho, pois estavam decididos a dar continuidade 

aos estudos visando atingir níveis mais elevados de conhecimento.  

2 - Você tentou intensamente conseguir emprego na sua área de 
formação ?

78,6%

21,4%

Não

Sim

 

Foram citados pontos positivos vivenciados ao longo do curso, tais como: bons 

professores, grande aprendizagem na área, boa qualidade do ensino, bom entrosamento 

entre os colegas, a gratuidade do ensino e principalmente um melhor desempenho no 

curso superior, fazendo a diferença entre os demais, ou seja, daqueles que não haviam 

cursado ensino técnico. Foi também relatado que, por terem feito o ensino técnico 

sentiam-se bem mais seguros para decidir sobre a sua escolha profissional.  

3 - Cite pontos positivos vivenciados ao longo de sua formação como 
Técnico:

23,1%

23,1%

11,5%
3,8% 3,8%

19,2%

15,4%

Bons professores

Grande aprendizagem na área

Boa qualidade do ensino

Melhor desempenho na graduação

Bom entrosamento com colegas

Escola gratuita

Mais segurança para a vida
profissional
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Citaram, também, pontos negativos, como: número reduzido de visitas técnicas, 

a falta de motivação por parte de alguns professores, a ausência de um bom 

planejamento de curso, as greves na Instituição, a estrutura física deficiente, a 

desvalorização do Técnico no mercado de trabalho e a baixa oferta de estágios.  

4 - Cite pontos negativos vivenciados ao longo de sua 
formação como Técnico:

23,8%

19,0%
14,3%

9,5% 4,8%

14,3%

14,3%

Poucas visitas técnicas

Baixa motivação de alguns
Professores

Falta de um melhor
planejamento do curso

Greves na Instituição

Estrutura física deficiente

Falta de valorização do
Técnico no mercado

Falta de oportunidade de
estágios

   

No que se refere à motivação em continuar buscando trabalho na área, a maioria 

respondeu que não tinha interesse, pois já estava decidida a dar continuidade ao curso 

de graduação em Engenharia Civil. 

5 - Você está ainda motivado a continuar buscando trabalho na 
sua área de formação ?

64,3%

35,7%
Não

Sim
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No modelo 2, foi interpelado inicialmente, o motivo de não terem conseguido 

ingressar na sua área de formação. Os motivos apresentados, entre outros, foram: a 

insegurança de ingressar na área de construção civil, a necessidade de trabalhar de 

imediato, a aprovação em concursos públicos e outros revelaram falta de interesse em 

ficar nessa área de formação após a conclusão do curso.    

1 - Porque não conseguiu ingressar na área de construção civil ? 

28,6%

28,6%

14,3%
14,3%

14,3%

Insegurança

Necessidade de trabalhar logo

Opção por concurso em outra área

Falta de interesse

Não respondeu

 

Quanto à tentativa de conseguir emprego na área de formação, a maioria dos 

entrevistados respondeu que não havia insistido muito. Uns por acharem que 

necessitavam de um melhor aperfeiçoamento, outros por terem conseguido trabalho fora 

da área.  

2 - Você tentou intensamente conseguir emprego na sua área 
de formação ?

85,7%

14,3%

Não

Sim
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Na questão referente aos pontos positivos vivenciados durante o curso, foram 

elencados os seguintes: boa qualidade do ensino, bons professores e o bom 

entrosamento entre os colegas.  

3 - Cite pontos positivos vivenciados ao longo de sua formação 
como técnico:

28,6%

57,1%

14,3%
Bons professores

Boa qualidade do ensino

Bom entrosamento com
colegas

 

Já os pontos negativos mais citados foram: o número reduzido de visitas 

técnicas, a baixa motivação de alguns professores e a falta de um melhor planejamento 

do curso. 

4 - Cite pontos negativos vivenciados ao longo de sua 
formação como técnico:

25,0%

37,5%37,5%

Poucas visitas técnicas

Baixa motivação de
alguns Professores

Falta de um melhor
planejamento do curso
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No tocante à questão do desejo de continuar buscando trabalho na área de 

construção civil, as respostas ficaram igualmente divididas entre sim e não.   

5 - Você está ainda motivado a continuar buscando trabalho 
na sua área de formação ?

42,9%

42,9%

14,3%

Não

Sim

Não respondeu

  

Sobre a realização profissional, a metade dos pesquisados se sente realizada.   

6 - Você se sente realizado profissionalmente ?

42,9%

42,9%

14,3%

Não

Sim

Não respondeu
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No modelo 3, foi perguntado se houve dificuldade para conseguir emprego após 

a conclusão do curso e a maioria respondeu que não houve.  

1 - Houve dificuldades para você conseguir o seu primeiro emprego, 
após a conclusão do seu curso na área de construção civil ? 

83,3%

16,7%

Não

Sim

  

A maior parcela do grupo de interrogados acha que o fato de ter feito o curso no 

CEFET-PE facilitou a sua entrada no mercado de trabalho.  

2 - Você acha que o fato de ter estudado no CEFET-PE facilitou a 
entrada no mercado de trabalho ? 

83,3%

16,7%

Sim

Não respondeu
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Os pontos positivos apresentados pelos entrevistados, nesse modelo, foram os 

seguintes: boa qualidade do ensino, bons professores, bom entrosamento entre os 

colegas e a boa estrutura física da Escola. Este fato chamou a atenção, pois os egressos 

que não estavam trabalhando (modelo 1) criticaram a estrutura física da Escola, ao 

contrário dos que estavam trabalhando na área (modelo 3), que a elogiaram.. 

3 - Cite pontos positivos vivenciados ao longo de sua formação como 
técnico:

50,0%

20,0%

10,0%
20,0%

Boa qualidade do ensino
Bons professores
Bom entrosamento com colegas
Boa estrutura física da escola

 

Dos pontos negativos, podemos destacar os seguintes: falta de um melhor 

planejamento do curso, a baixa motivação dos professores, poucas visitas técnicas e a 

falta de um maior controle nos estágios supervisionados. 

4 - Cite pontos negativos vivenciados ao longo de sua 
formação como técnico:

55,6%
22,2%

11,1%
11,1%

Falta de um melhor
planejamento do curso

Baixa motivação de
alguns Professores

Poucas visitas técnicas

Falta controle nos
estágios supervisionados
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Quando se interrogou sobre remuneração, a maioria respondeu que não se 

consideram bem remunerada dentro dos padrões atuais do mercado.  

5 - Você se considera bem remunerado dentro dos padrões do 
mercado atual ?

83,3%

16,7%

Não

Sim

   

Aos entrevistados através desse modelo 3 (estavam trabalhando na sua área de 

formação) sobre a realização profissional, também foi verificado que a metade do grupo 

se sente realizada.  

6 - Você se sente realizado profissionalmente ?

50,0%50,0%

Sim

Não

 

Observação: O detalhamento relativo aos dados que compõem os gráficos acima 

está ilustrado em tabelas apresentadas no APÊNDICE.  
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Entre os pontos positivos vivenciados durante a formação profissional dos 

alunos que estavam fora do mercado de trabalho, podemos citar alguns depoimentos, 

como: 

Eu sentia facilidade em compreender as matérias na universidade, tive uma 

ótima adaptação, a metodologia adotada na Escola era parecida com a da faculdade .  

O fato de ter feito um curso técnico representou um diferencial na hora de 

procurar um estágio de engenharia .  

As aulas práticas me deram segurança no curso de engenharia .  

Alguns professores nos motivavam a continuar na área .  

A Escola além de oferecer um bom ensino, é gratuita .  

Com relação aos pontos negativos, vale destacar os seguintes depoimentos: 

Existe uma certa desvalorização do técnico no mercado de trabalho .  

Por ser uma Escola de formação técnica, o número de visitas a empresas e 

canteiros de obra era muito reduzido .  

As greves na Instituição diminuía a minha motivação . 

 

Observa-se, através das respostas dadas (pontos positivos e negativos) que o 

aluno egresso que está fora do mercado de trabalho, geralmente cursando o nível 

superior, considerou a sua formação técnica importante para a sua vida acadêmica, 

embora tenha apontado alguns pontos negativos durante sua formação técnica. 

A respeito dos egressos entrevistados através do questionário elaborado para 

aqueles que estavam trabalhando fora de sua área de formação, encontramos uma 

curiosidade que vale destacar.É que esses egressos do CEFET-PE, embora longe de sua 

área de formação, apontam sua aprendizagem durante o curso técnico como relevante 

para o seu desempenho profissional em áreas diferentes, justificando, entre outras 

coisas, que o curso desenvolve habilidades múltiplas para um bom desempenho 
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profissional, qualquer que seja a área de atuação. Ilustramos o que foi dito através de 

algumas respostas, tais como: 

O Curso me fez desenvolver algumas aptidões importantes para minha 

profissão hoje .  

Tive oportunidade de me relacionar com pessoas com variadas formações 

profissionais .  

A formação técnica nos dá habilidades diversificadas .  

Ter feito um curso técnico profissional no CEFET-PE, dá uma força na hora da 

entrevista para a contratação . 

 

Os principais motivos desses egressos terem partido para outras áreas foram: a 

necessidade financeira e a baixa faixa salarial do técnico no mercado atual, levando-os a 

buscarem imediatamente outras formas de inserção no mundo do trabalho. 

Em se tratando daqueles egressos que estão trabalhando na sua área de 

formação, questões relevantes devem ser destacadas como o fato de que, embora 

satisfeitos com o seu trabalho na área, estão com a intenção de dar continuidade aos 

seus estudos no nível superior. 

Estou satisfeita com a minha área de atuação, mas preciso de aperfeiçoamento, 

desejo fazer um curso de pós-graduação, mas não sou graduada, sou técnica .  

Sinto que tenho conhecimento e prática, mas existe um certo preconceito na 

hora das discussões, por isso pretendo dar continuidade aos estudos .   

As principais variáveis encontradas nesta Pesquisa foram: os egressos do 

CEFET-PE da área de Construção civil estão, quando fora do mercado de trabalho, 

cursando o nível superior. Quando no mercado de trabalho, fora da sua área de 

formação,constatou-se que alguns estão nos postos mais variados, interessados 

geralmente em se manter empregados por questões de sobrevivência e exigência de 

remuneração adequada às suas necessidades e que àqueles que se encontram 

trabalhando em sua área de formação buscam melhorar seus níveis de conhecimento 

aspirando a promoções e reconhecimento. 
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Esta Pesquisa mostra que apesar dos pontos negativos relativos à formação 

profissional, evidenciados nas entrevistas, fica constatado, também, que existe uma 

estreita relação entre a formação profissional e a empregabilidade, proporcionando ao 

egresso um melhor desempenho no curso superior, uma maior clareza no que diz 

respeito à escolha profissional e uma boa aprendizagem prática

 
capaz de tornar o 

egresso da Área de Construção Civil empregável na sua área de formação ou fora dela.                             
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CONCLUSÃO     

Não se admite hoje um modelo pedagógico que não veja o conhecimento como 

gerador de competências e habilidades. O Parecer nº 16/99 cita que competências e 

habilidades são características indispensáveis para tornar o homem capaz de permanecer 

no emprego, com capacidade para continuar a aprender e a compreender o trabalho 

como elemento primordial para o exercício da cidadania. 

A importância de se estudar a empregabilidade é fundamental diante das novas 

exigências do mercado de trabalho, pois as empresas de alto desempenho procuram 

empregar e manter pessoas com alta taxa de empregabilidade, esta, sendo entendida 

como a capacidade de desenvolver novas competências para estar em condições de 

atender as contínuas exigências e desafios impostos pelo mundo do trabalho. 

O conceito de emprego está em processo de transformação. Na atualidade, o que 

devemos buscar é um trabalho, diferentemente de antes, quando o importante era ter um 

emprego para toda a vida. Hoje o que importa é que a pessoa seja empregável durante 

toda a vida. 

Na Pesquisa, foi enfocada a empregabilidade e a trajetória acadêmico-

profissional, vivida pelos alunos da área de Construção Civil. 

A empregabilidade surge no momento atual como motivo inquietante que requer 

atenção especial, uma vez que a economia hoje apresenta profundas transformações 

com o avanço do processo de globalização, fazendo-nos concluir que os desafios são 

bem maiores com relação à questão do emprego. 

No que se refere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, verificamos 

a inclusão de um Capítulo (Cap.III ) destinado exclusivamente à Educação Profissional. 

Vimos que o Decreto 2.208, de 17 de abril de 1997, regulamenta os artigos referentes ao 

segmento citado, além da Portaria 646, de 14 de maio de 1997, que igualmente 

regulamenta a implantação do disposto nos referidos artigos e dá outras providências. 

Isto posto, podemos perceber claramente que existiu uma maior preocupação com a 

questão da educação para o trabalho, uma vez que o tema era bastante polêmico entre os 

idealizadores da citada Lei.   



 

91 

Em face da importância que o mundo do trabalho assume na vida da sociedade, 
em qualquer período histórico, a educação profissional, enquanto parcela da 
qualificação profissional adquirida dentro do processo formativo, é algo que vai além 
de ser um componente educativo, tornando-se também um direito de toda a população 
apta ao trabalho. (PEREIRA & TEIXEIRA in Brzezinski, 2000).  

Estamos vivendo um momento de grandes mudanças, principalmente nas 

questões relacionadas à educação e ao trabalho, percebendo que nesse processo há a 

convivência de alguns espaços contraditórios, como o aumento do índice de desemprego 

e a abertura de um espaço que favorece o processo de qualificação. Está sendo 

percebido um aumento significativo dos meios necessários à democratização e 

socialização do conhecimento, o que por sua vez pressupõe uma mobilização dos 

trabalhadores no sentido de querer melhorar cada vez mais o seu nível de conhecimento 

e o grau de qualificação profissional. Dessa forma, podemos observar que a 

preocupação com a escolaridade vem aumentando gradativamente, enquanto as questões 

sociais relativas ao emprego vêm se agravando cada vez mais. 

Nesta Pesquisa, foi estudada a questão da empregabilidade de um grupo de 

alunos egressos da área de Construção Civil do CEFET-PE, quando pudemos verificar, 

através das suas respostas, que a maioria que não está trabalhando, optou por fazer um 

curso superior a fim de verticalizar os estudos com vistas a uma maior garantia de 

permanência no mercado de trabalho. Esses alunos, geralmente cursando Engenharia 

Civil apontam com freqüência que o fato de terem estudado no CEFET-PE ajudou 

muito o seu desempenho na graduação, comprovando que o Ensino Técnico amplia a 

sua formação de tal maneira que o coloca em um patamar mais elevado, compatível 

com os novos requisitos apontados como fundamentais na questão da empregabilidade, 

como foi referenciado ao longo desta pesquisa. 

Quanto àqueles que estão trabalhando fora da sua área de formação, verificamos 

que a maior parte deles buscou um trabalho por necessidade financeira e por achar que 

as oportunidades para o técnico eram escassas e geralmente com baixa remuneração. 

Apesar da situação apresentada, um número significativo de egressos 

referenciou o fato de ter feito um curso técnico no CEFET-PE, o que ajudou bastante o 

seu desempenho em suas atividades, levando-nos a crer que o desenvolvimento das 

habilidades vivenciadas durante o curso eleva o potencial dos alunos, podendo ser um 

elemento facilitador da empregabilidade. 
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Quanto aos egressos que estão trabalhando na área, esses geralmente citam que o 

curso do CEFET-PE facilitou sua entrada no mercado de trabalho e apontam que a 

teoria associada à prática eleva o grau de segurança na hora de assumir um trabalho. 

Alguns apontam falhas na parte organizacional do curso, mas, de uma maneira 

geral, sentem-se satisfeitos com a sua formação como técnico. Um outro fato a destacar 

foi a questão relativa à realização profissional, pois metade respondeu que se sentia 

realizada e a outra parte desejava verticalizar os seus estudos rumo a um curso superior, 

a fim de buscarem suas especializações. 

Os achados desta Pesquisa, através da temática estudada, mostraram a fuga do 

egresso da área de Construção Civil para outras áreas ou a busca pelo aperfeiçoamento 

profissional no curso superior, necessitando, dessa forma, uma análise mais criteriosa da 

questão em pauta, quando for possível rever os objetivos da Instituição. Faz-se 

necessário, portanto, um estudo mais detalhado do perfil do aluno que ingressa no 

CEFET-PE, que atualmente é oriundo da classe média e que, na sua maioria, é 

proveniente de Escolas da Rede Privada, os quais desejam galgar patamares mais 

elevados, tanto no que diz respeito à faixa salarial desejada, quanto à necessidade 

natural de avançar no campo do conhecimento, aspirações estas compatíveis com o 

referido grupo de alunos ingressantes no CEFET-PE. 

Essa questão nos demonstrou o quanto se tem ainda por fazer no sentido de 

poder dar à educação profissional mais elementos e utilizar mecanismos de 

aperfeiçoamento de uma forma mais efetiva. É interessante implementar um controle 

simultâneo, através de processos de avaliação capazes de facilitar a consecução de 

metas e objetivos, permitindo, assim, um controle de caráter flexível, visando a uma 

rápida adaptação em situações de mudanças, estas tão freqüentes no atual mundo do 

trabalho.          
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TCM - RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
EMPREGABILIDADE: 

UMA ANÁLISE DOS EGRESSOS DA ÁREA DE CONSTRUÇAO CIVIL 
DO CEFETPE  

QUESTIONÁRIO - MODELO I 
Total de entrevistados: 14

 

Não está trabalhando  

1 - Quais as dificuldades que você encontrou para conseguir emprego, após a 
conclusão do seu curso na área de construção civil?   

Abs % 
Necessidade de cursar o nível superior 7 46,7 
Falta de experiência 3 20,0 
Falta de valorização do Técnico 3 20,0 
Baixos salários 2 13,3 
Total 15   

 

2 - Você tentou intensamente conseguir emprego na sua área de formação?    

Abs % 
Não 11 78,6 
Sim 3 21,4 
Total 14   

 

3 - Cite pontos positivos vivenciados ao longo de sua formação como Técnico:    

Abs % 
Poucas visitas técnicas 5 23,8 
Baixa motivação de alguns Professores 4 19,0 
Falta de um melhor planejamento do curso 3 14,3 
Greves na Instituição 3 14,3 
Estrutura física deficiente 3 14,3 
Falta de valorização do Técnico no mercado

 

2 9,5 
Falta de oportunidade de estágios 1 4,8 
Total 21   
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4 - Cite pontos negativos vivenciados ao longo de sua formação como Técnico:  

  
Abs % 

Falta de visitas técnicas 5 23,8 
Baixa motivação de alguns Professores 4 19,0 
Falta de um melhor planejamento do curso 3 14,3 
Greves na Instituição 3 14,3 
Estrutura física deficiente 3 14,3 
Falta de valorização do Técnico no mercado 2 9,5 
Falta de oportunidade de estágios 1 4,8 
Total 21   

  

5 - Você está ainda motivado a continuar buscando trabalho na sua área de 
formação?    

Abs % 
Não 9 64,3 
Sim 5 35,7 
Total 14   
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QUESTIONÁRIO - MODELO II 
Total de entrevistados: 07 
Está trabalhando fora da área

  

1  Por que não conseguiu ingressar na área de construção civil ?    

Abs % 
Insegurança 2 28,6 
Necessidade de trabalhar logo 2 28,6 
Opção por concurso em outra área 1 14,3 
Falta de interesse 1 14,3 
Não respondeu 1 14,3 
Total 7   

 

2 - Você tentou intensamente conseguir emprego na sua área de formação?    

Abs % 
Não 6 85,7 
Sim 1 14,3 
Total 7   

 

3 - Cite pontos positivos vivenciados ao longo de sua formação como Técnico:    

Abs % 
Bons professores 2 28,6 
Boa qualidade do ensino 4 57,1 
Bom entrosamento com colegas 1 14,3 
Total 7   
4 - Cite pontos negativos vivenciados ao longo de sua formação como Técnico:    

Abs % 
Poucas visitas técnicas 3 37,5 
Baixa motivação de alguns Professores 2 25,0 
Falta de um melhor planejamento do curso

 

3 37,5 
Total 8   

 

5 - Você está ainda motivado a continuar buscando trabalho na sua área de 
formação ?    

Abs % 
Não 3 42,9 
Sim 3 42,9 
Não respondeu 1 14,2 
Total 7   
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6 - Você se sente realizado profissionalmente?  

  
Abs % 

Não 3 42,9 
Sim 3 42,9 
Não respondeu 1 14,2 
Total 7   
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QUESTIONÁRIO - MODELO III 
Total de entrevistados: 06 
Está trabalhando na área

  

1 - Houve dificuldades para você conseguir o seu primeiro emprego, após a 
conclusão do seu curso na área de construção civil?   

Abs % 
Não 5 83,3 
Sim 1 16,7 
Total 6   

 

2 - Você acha que o fato de ter estudado no CEFET-PE facilitou a entrada no 
mercado de trabalho?    

Abs % 
Sim 5 83,3 
Não respondeu 1 16,7 
Total 6   

 

3 - Cite pontos positivos vivenciados ao longo de sua formação como Técnico:    

Abs % 
Boa qualidade do ensino 5 50,0 
Bons professores 2 20,0 
Bom entrosamento com colegas 2 20,0 
Boa estrutura física da escola 1 10,0 
Total 10   

 

4 - Cite pontos negativos vivenciados ao longo de sua formação comoTécnico:    

Abs % 
Falta de um melhor planejamento do curso 5 55,6 
Baixa motivação de alguns Professores 2 22,2 
Poucas visitas técnicas 1 11,1 
Falta controle nos estágios supervisionados

 

1 11,1 
Total 9   

 

5 - Você se considera bem remunerado dentro dos padrões do mercado atual?    

Abs % 
Não 5 83,3 
Sim 1 16,7 
Total 6   
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6 - Você se sente realizado profissionalmente?  

  
Abs % 

Sim 3 50,0 
Não 3 50,0 
Total 6   
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